Vážení spoluobčané,
jen díky práci mnoha dobrovolníků z Prostiboře a Starého Sedla (a všech jejich místní částí) může obec Prostiboř
každému svému občanovi darovat látkovou roušku. Velice jim za jejich práci děkujeme! Pokud budete ještě
nějaké roušky potřebovat, kontaktujte nás na telefonu: 724 183 667 nebo e-mailu:
podatelna@obecprostibor.cz. Ještě pořád se šije!
Hromadí se mi udání od lidí, kteří naší obcí projíždí, že u nás v Prostiboři roušky nenosíme. Moc Vás prosím,
noste je! Pokud vyjdete na veřejné prostranství, vezměte si jakoukoliv ochranu úst a nosu! Buďte ohleduplní ke
svým sousedům. Neváhejte také své sousedy upozornit, pokud roušku nemají. Nenechejme to dojít až k tomu,
že na nás někdo zavolá policii, která nám rozdá vysoké pokuty. Za nedodržení zákona hrozí pokuta až 10 000 Kč.
Podle zákona, musí lidé nosit roušky všude, kde mohou přijít do styku s jinými osobami. Ve městě i na vsi, ale
například i v parku. V lese, kde nikdo dokola není, je rouška zbytečná.
Připomínám, že pro občany 60+ nabízí obec ve spolupráci s SDH Staré Sedlo dovoz základních potravin a léků
až do domu. Službu si můžete objednat na telefonu: 724 183 667.
Dovoz potravin nabízí také Hospůdka u Kalíška z Mezholez (telefon 728 995 714) nebo za úplatu 100 Kč
Středisko Víteček Černošín (tel. 725 738 386 nebo 702 049 854).
Od pondělí by měla v Prostiboři fungovat aplikace „v obraze“. Pokud máte chytrý telefon, stáhněte si aplikaci
„v obraze“ na Google play. Poté si v ní nastavte naši obec. Aplikace Vás poté upozorní na každou aktualitu, akci
nebo nový dokument na úřední desce, který se objeví na našich webových stránkách. Aplikace je zdarma a vy
budete vědět, co se v naší obci děje.
Připomínám změnu úředních hodin OÚ Prostiboř. Úřad bude otevřen ve středu od 15:00 do 17:00. I přesto
ale žádáme všechny, aby zvážili nutnost osobní návštěvy, řadu věcí je možné řešit elektronickým či telefonickým
kontaktem. Jsem nepřetržitě k dispozici na telefonu 724 183 667 nebo na e-mailu:
podatelna@obecprostibor.cz.
Místní poplatky (odpad, psa a hrob) můžete platit přes účet obce

(č. ú.: 1980510309/0800, jako

variabilní symbol uveďte číslo popisné nebo evidenční Vašeho domu). Děkujeme! Pokud nemáte možnost
platby přes účet a ještě jste poplatky nezaplatili, nezoufejte. V této situaci promineme všem sankce za
nedodržení termínů platby!
Aktuální informace týkající se krizového stavu sledujte v mediích nebo na www.vlada.cz. Na stránkách obce
Prostiboř www.obecprostibor.cz najdete také všechny aktuální informace.
Děkujeme.
Barbora Nováková, starostka a zastupitelé

V Prostiboři dne 22. března 2020
JEN ROUŠKA NESTAČÍ!
- Nezapomeňte po každém použití roušku vyprat v horké vodě a vyžehlit!
- 100 % OCHRANA = ZŮSTAT DOMA
- Pokud již musíte ven, na nákup atd., vezměte si také jednorázové rukavice, nejlépe i brýle.
- Po návratu domů je ideální se převléknout. I oblečení může být kontaminované.
- Po návratu domů si také otřete desinfekcí mobilní telefon.
- Myjte si důkladně ruce!
Myslete na to, že každý z nás může svým zodpovědným chováním ovlivnit to, jak se bude situace nadále
vyvíjet a za jak dlouho se vrátíme zpět k normálnímu životu bez zákazů a omezení!

