
OZNÁMENÍ

Upozorňujeme občany, že od 18.3. až do odvolání jsou zrušeny 

úřední hodiny na obecním úřadě z důvodu zamezení šíření viru.

V této souvislosti oznamujeme, že splatnost poplatků se posouvá o 

dva měsíce a to do 31.5.2020. Proto se nikdo nemusí obávat, když 

nebude mít zaplaceno do konce března. Kdo má možnost zaplatit poplatky 

elektronickým bankovnictví, ten může zaplatit na účet obce, který je 

zveřejněný na úřední desce obce a na webových stránkách obce. Do VS: pište 

číslo popisné domu.

Poplatek za odvoz komunální odpadu pro rok 2020 je 

pro přihlášené osoby 700,- Kč na rok

za rekreační objekt 800,- Kč na rok

Poplatek za psa je 50,- Kč a 

za druhého a každého dalšího psa je poplatek 150,-- Kč.



                                       DOPORUČENÍ PRO SENIORY  

Dále upozorňujeme a nabádáme naše seniory, aby neopouštěli zbytečně své 

domovy a požádali své blízké nebo někoho z rodiny o nákupy. Dále mají 

možnost senioři využívat Pečovatelskou službu Zásmuky, kterou pro naše 

občany finančně dotujeme. Kdo potřebuje přivést obědy, dovést nákupy a 

podobně, volejte den předem na tel. číslo: 602 628 580 pro jejich objednání.

Jestliže potřebujete přivést léky od pana doktora Bohaboje ze Zásmuk, 

zavolejte si do ordinace nebo sestře na telefonní číslo: 321796283 nebo na 

602247971. Léky vám pak přiveze zdarma Pečovatelská služba.

                                         ROUŠKY

Jestliže budete potřebovat někam jet nebo budete používat hromadnou 

dopravu, je nutné si brát roušku nebo cokoli před pusu, aby jste ochránili sami 

sebe ale také, aby jste byli ohleduplní k ostatním.

Jestliže potřebuje někdo z vás roušky a nemáte je zavolejte, v současné době 

je už dvě moc hodné dobrovolnice tady z naší vesnice šijí z látek.

Ať budete cokoli potřebovat, pište nebo mi volejte na mobil t. 607821459.

Jsme tu pro Vás a nabízí se mi už první dobrovolníci, ať už na zajištění 

zmíněných nákupů nebo jakékoli pomoci.

Děkujeme všem spoluobčanům za spolupráci, společně to všechno zvládneme.




