Hlášení rozhlasu 11.11.2020
Vážení spoluobčané, dovolte, abych vás v této složité době pozdravil jménem
svým, Obecního úřadu a všech zastupitelů obce a popřál vám hlavně pevné zdraví,
pevné nervy a pozitivní mysl. Pravidelně vás informujeme o opatřeních vlády a
Kraje, které můžete sledovat ne webových stránkách obce Jíloviště. I v naší obci
máme výskyt pozitivně testovaných občanů na Covid 19, kteří jsou momentálně
v karanténě. Vyzývám proto všechny občany k dodržování vyhlášených vládních
opatření, omezte prosím styk s ostatními občany a příbuznými na nutnou míru a
zůstaňte doma, zejména pokud se necítíte zdravotně v pořádku.
Za obecní úřad a Poštu partner vás chceme poprosit, omezte svůj osobní kontakt
přímo na úřadu či poště a pokud je to možné, vyřizujte své záležitosti
prostřednictvím elektronické a mobilní komunikace. Obecní úřad má momentálně
zkrácenou provozní dobu a sice na pondělí a středu vždy od 8 do 13 hod.
V případě potřeby, nabízíme pomoc pro naše spoluobčany seniory, kteří by měli
být opatrní a co nejméně se pohybovat mimo domov. Proto pokud potřebujete
zajištění péče, dovozu potravin či jiných záležitostí, obraťte se na Obecní úřad,
nejlépe zavolejte na mobil: 602 232 842 nebo na krizovou linku pro pomoc
seniorům v období pandemie koronaviru COVID-19 - 800 160 166 nebo napište
na mail: obec@jiloviste.cz a my vás budeme kontaktovat.
A nyní informace z obce. Tento víkend jako každoročně proběhne Svoz
velkoobjemového odpadu se uskuteční ve dnech 13.11 - 16.11.2020 ( pá-po) a to
1 x na rohu Zenklova a Na Hájensku, 1 x u Obecního úřadu a změna - kontejnér
kvůli probíhající rekonstrukci ulice Zahradní nebude v ulici K Dubíčku, ale
v malé odbočce ulice Lesní Na Močidlech.
Do velkoobjemového odpadu nepatří: stavební odpad, BIO odpad a nebezpečný
odpad ( pneumatiky, barvy, ředidla, elektronika, apod.).
Svoz nebezpečného odpadu proběhne dne 14.11.2020
Hasičské zbrojnice.

od 8:30-10:30

Informace k poslednímu svozu biopopelnic v tomto roce bude 3.12.2020
Obecní úřad a mateřská školka budou v pondělí 16.11. uzavřeny.
Hlášení najdete na webu Jíloviště.
Děkuji za pozornost

u

