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OBECNÍ SAMOSPRÁVA
PROVOZ OBECNÍHO Ú ADU
Obecní úřad Jeseník nad Odrou je pro veřejnost otevřen od 20. dubna 2020 za současného
dodržování zvýšených hygienických požadavků. S ohledem na minimalizaci možnosti šíření
nákazy koronaviru trvá upřednostňování písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním kontaktem.
podání občanů lze činit dálkově, tedy prostřednictvím pošty, datových schránek,
e-mailem
žádáme občany, aby k platbě poplatků primárně využívali bezhotovostní způsob
pomocí bankovního převodu
žádáme občany, aby písemnosti určené úřadu odevzdávali na podatelně a případné konzultace řešili s pracovníky úřadu telefonicky
Upozornění
nikdo nebude vpuštěn bez ochrany obličeje
na všech pracovištích je nutné dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry
u vchodu do budovy je umístěna dezinfekce na ruce, kterou musí občané využít
při vstupu do budovy
je nutné dodržování pokynů pracovníků úřadu
Vedení Obce Jeseník nad Odrou děkuje občanům, že respektují nařízení vlády a chovají se zodpovědně v této nelehké době. Přejeme všem hlavně pevné zdraví!!!

PRODLOUŽENÍ SPLATNOSTI POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
A POPLATKU ZE PSŮ
Poplatek za komunální odpad a poplatek ze psů je splatný 30. 6. 2020.

POPLATEK ZE PSA
Poplatek ze psa v roce 2020 činí 200, Kč.
Poplatek je možno zaplatit na účet č. 1760110389/0800, VS zůstává stejný jako v roce 2019
a pokud Vám nebyl přidělen, můžete se informovat telefonicky na čísle 558 846 932 nebo
e-mailem: krenovska@jeseniknadodrou.cz, KS 1318, SS 1341.

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu v roce 2020 činí 500, Kč na osobu.
Poplatek se platí do maximálního počtu pěti osob v jedné domácnosti. Poplatek je
možno zaplatit na účet č. 1760110389/0800, VS zůstává stejný jako v roce 2019 a pokud Vám nebyl přidělen, můžete se informovat telefonicky na čísle 558 846 932 nebo
e-mailem krenovska@jeseniknadodrou.cz, KS 1318, SS 1337.
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Úhradu nájemného a ostatních služeb (vodné, stočné) včetně místních poplatků za komunální odpad a ze psů, hraďte přednostně bezhotovostním převodem. V případě, že
nedisponujete běžným účtem, lze po telefonické dohodě
(558 846 937, 558 846 938) uskutečnit úhradu v hotovosti.

QR KÓDY – NÁDOBY NA ODPAD
Od 1. 7. 2020 jsou občané povinni označit nádobu na komunální odpad (popelnici) tvz. QR kódem. Chybějící QR
kódy budou doručeny do konce května a je nutné je během
června na nádobu nalepit. V případě poškození se obraťte na
tel. č. 606 635 654, 558 846 937 a po domluvě Vám bude
přidělen nový QR kód.

HOsPODA ENÍ OBCE k 31. 3. 2020
ROZPOČET
Daňové příjmy
31 505 000,00 Kč
Nedaňové příjmy
4 988 600,00 Kč
Kapitálové příjmy
10 637 000,00 Kč
Přijaté transfery po konsolidaci
622 400,00 Kč
PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci) 47 753 000,00 Kč

SKUTEČNOST
7 373 761,27 Kč
1 948 708,23 Kč
2 074 540,00 Kč
269 350,00 Kč
11 666 359,50 Kč

PLNĚNÍ V %
23,41 %
39,06 %
19,50 %
43,28 %
24,43 %

Běžné výdaje po konsolidaci
38 491 941,00 Kč
Kapitálové výdaje
9 261 059,00 Kč
VÝDAJE CELKEM (po konsolidaci) 47 753 000,00 Kč

4 360 292,93 Kč
363 858,24 Kč
4 724 151,17 Kč

11,33 %
3,93 %
9,89 %

Zapojení zůstatků na BÚ
Splátky dlouhodobých úvěrů
Přenesená daňová povinnost DPH
FINANCOVÁNÍ

1 842 711,00 Kč
-1 842 711,00 Kč

Zůstatky na běžných účtech
Zůstatek sociálního fondu
Zůstatky na bankovních účtech celkem
Zůstatek úvěru na kanalizaci

0,00 Kč

-6 396 061,90 Kč
-457 118,16 Kč
-89 028,27 Kč
-6 942 208,33 Kč
20 832 484,75 Kč
199 017,14 Kč
21 031 501,89 Kč
9 179 434,87 Kč
Mgr. René Štec
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ZM NA sAZBY DPH PRO VODNÉ A sTO NÉ OD 1. 5. 2020
CENA STOČNÉHO V JESENÍKU N.O. OD 1. 5. 2020
Voda odvedená (stočné)
22,04 Kč/m3 (bez DPH)

24,24 Kč/m3 (vč. 10% DPH)

CENA VODNÉHO V BLAHUTOVICÍCH OD 1. 5. 2020
Voda pitná (vodné)
38,12 Kč/m3 (bez DPH)

41,93 Kč/m3 (vč. 10% DPH)

CENA VODNÉHO VE SPRÁVĚ SMVaK OD 1. 5. 2020
Voda pitná (vodné)
41,10 Kč/m3 (bez DPH)

45,21 Kč/m3 (vč. 10% DPH)

Vážení spoluobčané,
dle evidence obyvatel k 31. 3. 2020 žije v naší obci trvale 379 seniorů v 300 domácnostech.
V souvislosti s nastavenými zákonnými a hygienickými opatřeními, které byly přijaty v rámci
boje proti šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým typem koronaviru s odborným
označením SARS-CoV-2, se vedení obce rozhodlo poskytnout všem občanům, kteří dovršili
65 let a více, zdarma základní ochranné prostředky. Důvodem je ochrana a podpora
nejvíce ohrožené skupiny občanů, pro které může být obstarání těchto povinných roušek problém. Distribuce proběhla ve dvou fázích; v první byly do domácností doručeny
každému seniorovi dvě roušky a v druhé fázi byla spolu znovu s dvěmi rouškami předána
také 0,5 l dezinfekce Anti-COVID.
Dovolujeme si touto cestou poděkovat členům osadních výborů v místních částech
a všem, kteří se podíleli na distribuci. Poděkování patří také UNI HOBBY Marketu Valašské Meziříčí, který zajistil dodání dezinfekcí a poskytl obci v rámci humanitární pomoci
pro tento účel zvýhodněnou cenu. Dále se na této pomoci finančně podílela Nadace ČEZ
formou poskytnutí nadačního příspěvku částkou 50 tis. Kč.
Přejeme všem hodně zdraví a optimismu!
Martina Peterková, inanční referent
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MŠ
MŠ POLOUVsÍ
ZPRÁVIČKY Z POLOUVESKÉ ŠKOLKY
V lednu jsme si v naší školce povídali o „Paní Zimě“. Připomněli jsme si s dětmi, jak
pečovat o lesní zvířátka a ptáčky. Udělali jsme si výpravu do lesa ke krmelci, kde
jsme donesli zvířatům mrkev, kukuřici a jablíčka. Na zahradě jsme poctivě sypali do
krmítka a pozorovali hladové ptáčky.
V únoru jsme se věnovali tématice lidského těla a zdraví. V rámci projektového dne
přišel mezi děti pan doktor Libor Poruba, který si s nimi povídal, jak funguje lidské
tělo. Děti měly možnost změřit si tlakoměrem navzájem krevní tlak a také poslouchaly fonendoskopem tlukot srdce. S radami odborníka se učily obvazovat nohu,
ruku, nalepit náplast. Dětem se návštěva pana doktora moc líbila a „na lékaře“ si
hrály ještě mnoho dní.
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Dalším zimním tématem byla „Cesta do vesmíru“, kdy se děti dozvěděly formou
pohádek o Slunci a planetách. Nechyběly samozřejmě ani hry „na kosmonauty“
a spousta výtvarného tvoření. Při společném odpoledni s rodiči si děti vyrobily krásné rakety z plastových lahví a papírových ruliček.
V březnu jsme navštívili Beskydské divadlo v Novém Jičíně, kde nás pobavil a poučil
trochu nerozhodný „Český Honza“. Děti však Honzovi svým hlasováním vždy dobře
poradily, a tak vše mohlo skončit svatbou. Pohádka se nám moc líbila a tak jsme se
divadlu věnovali celý týden. Děti si ve školce zahrály nejoblíbenější známé pohádky
s maňásky, s dřevěnými loutkami, i s vlastnoručně vyrobenými loutkami z papíru.
Jaro nás již ve školce nezastihlo. Paní učitelky však nezahálí, hledají inspiraci, tvoří
pomůcky. Řemeslníci dělají novou podlahu ve třídě. Na brzkou shledanou ve školce
se těší paní učitelky i paní kuchařka.

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ
INFORMACE O kULTURNÍCH AkCÍCH
Stále platí zrušení veškerých akcí konaných v zařízeních obce, a to v kulturních domech, v tělocvičně a ubytovně v Jeseníku nad Odrou a všech místních částech.

ŠANSONY VINNÉ A NEVINNÉ
Peníze za zakoupené vstupenky si můžete vyzvednout na podatelně OÚ v Jeseníku nad Odrou, po telefonické (tel.: 737 253 461) nebo elektronické (slosarova@jeseniknadodrou.cz)
domluvě.

DIVOKÉ KOČKY
Akci pořádá Pohostinství u Tobbyho v Polouvsí a měla proběhnout 24. 4. 2020 v KD
Jeseník nad Odrou. Travesti show se uskuteční v náhradním termínu na podzim. Vstupenky zůstávají v platnosti a předprodej trvá. V případě zájmu o vrácení peněz, se ozvěte
se na tel. 777 600 634. Po předložení zakoupené vstupenky Vám budou peníze vráceny.
Přesný termín vystoupení včas zveřejníme. Děkujeme za pochopení.

H RkA
MASOPUST A VODĚNÍ MEDVĚDA V HŮRCE
Restaurace u školy v Hůrce uspořádala v sobotu 22. února masopustní průvod masek. Od devíti hodin jste mohli potkat sedmnáctičlennou skupinu v maskách s megafonem se psem
i harmonikou. Nechyběl medvěd, který měl tentokrát tři malá medvíďata.
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MASOPUST A POCHOVÁVÁNÍ BASY V HŮRCE
V sobotu 2. března proběhla v sále večerní zábava s pochováváním basy. Akci
hudebně vyplnila dvojice Milana Býčka a Katky Drlíkové. Organizátoři masopustu
později večer kulturně pohřbili stařičkou basu za přítomnosti faráře, ministranta,
smutečního mluvčího, nosičů basy, pozůstalých a hlavně profi-plaček. Po tomto
rozloučení se losovala bohatá tombola, kterou kromě hlavních sponzorů obohatili
také místní občané z Hůrky. Kolektiv Restaurace u školy v Hůrce, Muzem u Polzerů
na Starém Jičíně za dozoru p. Jiřiny Bokové, děkují všem návštěvníkům a přispěvatelům do tomboly.
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VÝCVIK JSDH HŮRKA NA ŘECE ODRA
V sobotu 14. března 2020 se členové jednotky zúčastnili výcviku při práci
na vodě s hasiči ze Suchdolu nad Odrou. Výcvik proběhl na devítikilometrovém úseku řeky Odry vedoucí od hranice
vojenského újezdu Libavá do Jakubčovic
nad Odrou. Na horním toku se snesly
do vody dva nafukovací rafty. Každý raft
obsadilo pět hasičů v suchých oblecích,
které zabraňují proniknutí vody a chrání před chladem. Plánovaný úsek projeli
za necelé dvě hodiny i s přestávkou. Kromě přírodních překážek nízké hladiny vody
a vyvrácených stromů přes řeku projeli také jezy, ale i lešením pod mostem. V cílových Jakubčovicích se s kolegy ze Suchdolu památečně vyfotografovali a vrátili
se na své základny. Po příjezdu na základnu bylo provedeno očistění raftu, suchých
obleků a zásahového vozidla CAS MAN. Zvláštností letošního výcviku bylo kromě
zvolené lokality také to, že mu mělo předcházet setkání v HZS Bílovec, kde se měla
v páteční předvečer probrat teoretická část výcviku. Kvůli vyhláškám vlády se pá-
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teční část zrušila. Za JSDH Hůrka se zúčastnil Tomáš Sládeček, Pavel Dorazil, Radim
Glogar, Filip Glogar, Radek Tomčák, David Man a Ladislav Segeťa.

ZRUŠENÉ AKCE V HŮRCE Z DŮVODŮ MIMOŘÁDNÉHO STAVU
Oslava sv. Floriana neděle 3. května – bez náhrady
O putovní pohár starosty SDH neděle 17. května – bez náhrady
Májové poznávání přírody květen (Myslivecké sdružení Hůrka)
Myslivecké odpoledne sobota 20. června – bez náhrady
Okrskové hasičské soutěže Starý Jičín: zatím do konce června – bez náhrady

POZVÁNkA DO H RkY
Noční hasičská soutěž muži, ženy (JEN PŘI ZRUŠENÍ TRVÁNÍ OHROŽENÍ ZDRAVÍ)
Sbor dobrovolných hasičů Hůrka pořádá v sobotu 11. července 2020 od 21.00 hodin noční
hasičskou soutěž mužů a žen v požárním útoku.
Jeseník nad Odrou, areál TJ Slavoj
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Z POLOUVsÍ
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
V neděli odpoledne 1. března 2020 se konal Dětský maškarní ples. Děti i rodiče bavil klaun Pepino Prcek, nechyběla bohatá dětská tombola a sladké občer.
stvení. Na závěr všichni společně „zlikvidovali“ všechny balonky

MAŠKARNÍ PLES PRO DOSPĚLÉ
V sobotu 22. února 2020 připravila místní hospůdka Maškarní ples pro dospělé. K tanci
a poslechu hrálo Duo Jans. Jako každoročně byla účast hojná. Všichni se bavili až do ranních
.
hodin. Tak zase za rok
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SPORT
PÉTANQUE kLUB POLOUVsÍ
Co vše jsme stihli, než se svět zastavil? Něco přece jen. Tak předně
Láďa Vašíček stihl zajet do Terezína, kde si zahrál v prestižním turnaji se složitým názvem „2. bitva o Terezín – o cenu
Kladrubského vraníka“. Nevedl si špatně a se svými kolegy – P. Janíkem (Pcbd Brno) a P. Bejšovcem (Orel Řečkovice), měl po 4 kolech na kontě 3 výhry a 1 prohru,
což znamenalo postup do KO16. Bohužel tam se jim
už tolik nedařilo a postupně prohrávali. V dohrávkách
nakonec ukořistili celkové krásné 12. místo.
Jeden přátelský turnaj ještě stihli začátkem března Magda, Pepa a Láďa s rodinou v Litovli na
minibulodromu Jana a Pavla Burešových. Zde se hrálo supermele a spíše než o výsledek, šlo
o setkání a zahrání si před ostrým startem sezony. Pro pořádek uveďme, že vítězem se stal
krumsínský junior Robi n Konšel.
V tuto chvíli ještě nikdo netušil, že toto bylo naše poslední koulení na turnaji. Staříčský sofťák
už byl zrušen a další vývoj v tuto chvíli nikdo neumí předvídat.
Mimo hraní si s koulemi jsme také v únoru zavítali na legendární večírek Valšovického pétanque klubu. Loni nám to nevyšlo, ale letos se zadařilo a i přes nemoc některých z nás, jsme
v počtu pěti v sobotu vyrazili. Řádně jsme se na to vyikli a vrhli se do víru zábavy. V úvodu
zahrál kolega z albrechtického klubu Jarda Puhr s kapelou «Zezadu Blues» ... a potom se
křepčilo při reprodukované hudbě, výborné jídlo je Valšovicích samozřejmostí, o pitný režim
bylo rovněž postaráno. Nechybělo ani losování tomboly.
Také jsme se rozhodli (jakožto sportovní klub ) zahájit ping – pongová setkání. K dispozici
jsou tři stoly, které ale nyní také osiřely. Stihli jsme akorát dvě pondělní setkání a bylo po
všem. Škoda. No co už ale ...
Plánované zahájení sezony Pod Platany 29. března jsme už pojali komorně v soukromí ... další
vývoj se dá těžko předjímat, holt budeme trénovat a pak v vtrhneme na kolbiště.

Jesenický zpravodaj 2 / 2020

11

12

Jesenický zpravodaj 2 / 2020

Naše pozice v Českém žebříčku se příliš nemění . Junioři se drží stále v první juniorské dvacítce
a Sára je mezi holkama nadále první. Uvidíme, jak to bude dál, když není možnost výsledky
obhajovat či zlepšovat. Naše aktuální umístění je v tabulce.
Rď

www.petanque.polouvsi.cz
Facebook: „Pétanque KLUB Polouvsí, z.s.“

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ

Více informací o Oliverkovi a jeho rodině na:
http://nadejeprooliho.cz
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RŮZNÉ
POLICIE R
MARKÉTINA DOPRAVNÍ VÝCHOVA ONLINE
Představujeme vám webovou aplikaci, ve které si děti se svými rodiči mohou z pohodlí domova procvičovat bezpečný pohyb v dopravě a osvojovat si správné návyky jednotlivých účastníků silničního provozu.
Aplikace vznikla v rámci populárního projektu Markétina dopravní výchova Týmu silniční bezpečnosti, se kterým Policie České republiky v dopravní výchově dlouhodobě spolupracuje.
Děti mají v aplikaci na výběr z osmi okruhů, které dohromady zahrnují více než 900 testových
otázek zaměřených na bezpečný pohyb v silničním provozu.
Přestože v České republice v souvislosti s opatřeními COVID-19 došlo v měsíci březnu k výraznému oslabení pracovních a společenských aktivit, statistiky dopravní nehodovosti a dění na
našich silnicích příliš klidový stav nepotvrzují. Za březen 2020 došlo celkem k 6316 dopravním
nehodám, což je sice o 1762 nehod méně než za stejné období v roce předchozím, ovšem
počet usmrcených osob výraznější pokles nezaznamenal. Usmrceno při dopravních nehodách
v březnu 2020 bylo 33 osob, což je pouze o 3 osoby méně než v březnu 2019.
„Apelujeme proto na všechny účastníky silničního provozu, aby se chovali při svých cestách
bezpečně, dodržovali pravidla a rychlostní limity, byli ohleduplní k současné situaci a umožnili
tak dopravní policii podílet se i na dalších potřebných úkolech, které vyplývají z aktuální situace při zajišťování chodu státu“, dodává plk. Jiří Zlý, ředitel služby dopravní policie.
Markétina dopravní výchova je pravidelně připomínána veřejnosti prostřednictvím webových
stránek www.policie.cz. Práce s projektem i nově představovaná aplikace je elektronicky poskytována také všem školám a školským zařízením, které v souvislosti s nouzovým stavem
zajišťují péči dětem příslušníků a zaměstnanců integrovaného záchranného systému.
Aplikace dostupná na https://testy.dopravnivychova.cz/
plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová, vedoucí oddělení prevence

MARKÉTINA DOPRAVNÍ VÝCHOVA ONLINE,
NAUČÍ I ZABAVÍ ZÁROVEŇ
Tým silniční bezpečnosti přichází s webovou aplikací, díky níž si žáci základních škol
mohou z pohodlí domova procvičovat znalosti z dopravní výchovy. Na výběr mají
z osmi okruhů, které dohromady zahrnují více než 900 testových otázek.
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Aplikace vznikla v rámci populárního projektu Markétina dopravní výchova, který nyní reaguje na současnou situaci. „Kvůli pandemii koronaviru jsou už tři týdny zavřené nejen školy,
ale i dětská dopravní hřiště, kam konkrétně čtvrťáci chodí na pravidelné hodiny dopravní
výchovy. To ale neznamená, že by aplikace byla určena jen jim, je rozdělena do několika částí,
vybrat si mohou žáci prvního i druhého stupně. Smyslem této novinky je děti doma zabavit
a vzdělávat zároveň,“ říká Jan Polák, ředitel Týmu silniční bezpečnosti. Podle něj bude
online verze fungovat nastálo. „Vzhledem k okolnostem bude navíc v letošním roce zrušena
celorepubliková Dopravní soutěž mladých cyklistů,“ dodává Polák.
Aplikaci připravil Tým silniční bezpečnosti ve spolupráci s BESIPem, Asociací Záchranný kruh
a portálem Bezpečné cesty. K realizaci přispěl také Liberecký kraj, který se prevencí dlouhodobě zabývá.
„Někteří pedagogové, rodiče i děti v posledních dnech a týdnech tápou, jakou formou pokračovat ve vzdělávání. Online prostředí je s ohledem na situaci nejdostupnější. Proto i část
dopravní výchovy jsme přesunuli právě tam,“ dodává Markéta Novotná, metodik dopravní
výchovy Týmu silniční bezpečnosti.
Testy jsou rozděleny do 8 kategorií:
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
Cyklista
Chodec

Spolucestující
Dopravní značky
Křižovatky
První pomoc

„Funguje to velice jednoduše. Žák si vybere z jakékoli kategorie test. Při jeho spuštění se mu
vygeneruje deset náhodných otázek, na které postupně odpovídá ze tří nabízených možností. Okamžitě se mu zobrazí, jestli zvolil správné nebo chybné řešení. Všechny správné
odpovědi jsou navíc zdůvodněny,“ popisuje Novotná.
Na webu www.dopravnivychova.cz jsou rovněž volně ke stažení pracovní listy pro děti mateřských a základních škol, které názorně ukazují, že se dopravní výchova dá propojit s běžnými
předměty. Řekli byste někdy, že se výuka angličtiny dá spojit s dopravní výchovou? Na webu
zjistíte jak! Ti, kteří rádi sledují videa, by si neměli nechat ujít tři animované spoty věnované
bezpečnému přecházení, relexním prvkům a správnému poutání v autě. Nejmenší děti určitě
zabaví omalovánky, ve kterých je spousta naučných říkadel, básniček a obrázků k vykreslení.
S projektem Markétina dopravní výchova pracují i policejní preventisté napříč celou Českou
republikou. „Současná situace sice děti v dopravě chrání, neboť jsou v domácím prostředí
a pod stálým dohledem starších sourozenců či dospělých osob, nicméně je potřeba si uvědomit, že až veškerá opatření kolem COVID-19 ustanou, děti se vrátí do škol a ulic, a pokud nebudou ostražití a dobře připravení na pohyb v silničním provozu, mohou se stát účastníkem
dopravní nehody či si způsobit úraz, který je na další dobu opět izoluje od společenského
dění,“ připomíná Zuzana Pidrmanová, vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia ČR.
Markétina dopravní výchova je pravidelně připomínána veřejnosti prostřednictvím webových
stránek www.policie.cz, protože preventisté nyní nemohou chodit do dětských kolektivů.
Práce s projektem i nově představovaná aplikace byla též poskytnuta všem školám a školským
zařízením, které v souvislosti s nouzovým stavem poskytují péči dětem příslušníků a zaměstnanců integrovaného záchranného systému.
Odkaz na aplikaci: https://testy.dopravnivychova.cz/
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Bližší informace podá:
Mgr. Markéta Novotná, Metodik dopravní výchovy
M – 777 742 077, E – marketa.novotna@tymbezpecnosti.cz

JSME V TOM SPOLEČNĚ!
Celosvětově se řadu týdnů řeší nákaza virem COVID-19. Ohnisko
se bohužel přesunulo do Evropy a významně se dotýká naší země.
Koronavirová pandemie se dostala do popředí společenské diskuze. Pomoc jednotlivcům, celým rodinám i všem obyvatelům České
republiky je samozřejmá, jsme v tom přece všichni společně. Znevažování onemocnění a nerespektování legislativy není v současné
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době na místě. Změnou přístupu, chování a návyků dokážeme všichni dohromady situaci
zvládnout. Respektujme ve vlastním zájmu aktuální potřeby společnosti!
Apelujeme proto na všechny občany České republiky, aby chránili své zdraví a přispěli svým
počínáním k ozdravení celé populace. Respektování nastavených opatření znamená nejen
dodržování legislativy, ale i dodržování hygienických a morálních pravidel s uvědoměním si
mezigeneračních, a pro starší populaci, možná i fatálních dopadů. I přes mnohá a opakovaná
upozornění a stovky telefonátů, se na veřejnosti a ve zdravotnických zařízeních objevují naši
starší spoluobčané. Téměř všichni jsme jistě zaznamenali, že zejména pro seniory může být
jakýkoliv styk s infekční osobou a nemocí COVID-19 velmi nebezpečný až fatální. Jsou zkrátka ti nejzranitelnější z nás. Pokusme se proto všichni svojí cestou seniory přesvědčit, že se
mají co nejvíce chránit, držet se v bezpečí domova, zbytečně nevycházet, požádat o donesení
nákupu, lékařům se neostýchat zavolat a nikam necestovat městskou hromadnou dopravou.
Tak, jako jsme se již napříč generacemi naučili preventivně pečovat o své osobní bezpečí,
nenechat se napálit a nestát se obětmi trestných činů, pojďme si i teď jít navzájem příkladem
a počínejme si tak, abychom přispěli k zamezení šíření nákazy.
Školáci, nescházejte se v parcích ve skupinkách, nepořádejte párty, jděte příkladem svým prarodičům dodržováním bezpečnostních opatření. Babičky, dědečky, tetičky i strýčky přesvědčte svým chováním k tomu, že ani oni nebudou podceňovat doporučení související s aktuální
zdravotní hrozbou.
plk. Zuzana Pidrmanová, oddělení prevence Policejního prezidia ČR
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