
Vážení občané,  
 

představuji Vám shrnutí aktuálních informací, které byste měli vědět k situaci karantény (ve věci 

prevence šíření koronaviru), vzhledem k situaci v obci Křídlůvky.  
 

Informace naleznete dále, seřazené podle tématu: 
 

1) FUNGOVÁNÍ OBECNÍHO ÚŘADU 

 

Na následující dva týdny, tedy do 29. 3. 2020, se z bezpečnostních důvodů pro veřejnost uzavře 

obecní úřad Křídlůvky, a to včetně doby během úředních hodin. O znovuotevření se rozhodne příští 

týden. Doba uzavření se může prodloužit na základě vývoje situace. Důležité věci prosím 

konzultujte po telefonu nebo jinými prostředky. Zde je seznam kontaktů, které můžete využít: 

 

Telefon starosta: 602 417 612 

(ráno a v noci, prosím, volejte pouze v případech ohrožení života nebo veřejného zdraví) 

 

E-mail: obeckridluvky@tiscali.cz 

ID datové schránky: yg7bi4c 

Využít lze také messenger na Facebooku obce.  

 

Kdyby došlo k delšímu prodloužení uzavření obecního úřadu, nebojte se, že byste nestihli splatit 

včas v termínu všechny poplatky, nesplnili jiné povinnosti nebo přišli o smlouvy. K tomuto budeme 

přihlížet. Započatá jednání, řízení a jiné záležitosti se budou vyvíjet individuálně. Některé věci se 

mohou kvůli koronaviru posunout o dny až týdny, za což se předem omlouváme.  

 

2) KULTURNÍ AKCE, SPOLEČENSKÝ ŽIVOT 

 

Stále platí až do odvolání, že veškeré kulturní akce jsou zrušené. Taktéž platí zákaz setkávání 

v kulturním domě za jakýmkoliv účelem, a to až do odvolání. S pořadateli budeme po uklidnění 

situace jednat o náhradě kulturních akcí. Některé akce mohou dostat náhradní termín, jiné se mohou 

například spojit v jednu velkou akci. Vzhledem k tomuto Vás prosím, dojde-li na karanténu či 

obdobný zákaz i během Velikonoc, nevydávejte se v žádném případě ven s pomlázkou či řehtačkou 

a oslavte Velikonoce raději s Vaši úzkou rodinou.  
 

3) ODPADY 

 

Po jednání s budoucím dodavatelem služeb vývozu odpadu se RUŠÍ PLÁNOVANÝ TERMÍN 

ZAVEDENÍ NOVÉHO SYSTÉMU ODPADŮ. To znamená, že od dubna bude stále vyvážen pouze 

komunální odpad. Popelnice na plast, papír a bioodpad budeme dovážet a rozdávat po zklidnění 

situace. Termín bude stanoven později, budete o něm včas informování. Koronavirus nám situaci 

s přechodem na nový systém odpadu již značně komplikuje. Jak pro obec, tak pro dodavatele služeb, 

tak jistě i pro Vás bude klidnější a jednodušší, odloží-li se tato záležitost na později. 

 

4) UZAVÍRKA VALTROVICE 

 

K záležitosti uzavírky ve Valtrovicích bohužel nemáme definitivní informace. Předběžně jednáme 

o možnostech objížďky přes naší obec. Nejpravděpodobnější možnost by spočívala v umožnění 

autobusům jezdit přes polní cestu mezi Křídlůvkami a Valtrovicemi. Cesta by se k tomuto účelu 

zpevnila. V takovém případě pevně stojíme za podmínkou, že byste Vy, občané trvale hlášení 

k pobytu v naší obci, měli umožněn průjezd Valtrovicemi směrem na Znojmo (a občané Valtrovic 



směrem na Hrádek), zatímco ostatní by měli do objížďky zákaz vjezdu, abychom zabránili příliš 

velkému toku automobilů přes obec. Upozorňuji, že tato verze je zatím stále pouze návrhem. Chci 

Vás však ujistit, že uděláme vše pro to, aby nebyla objížďka příliš velkou komplikací. Další 

informace k uzavírce sledujte na Facebooku a webu obce. 

 

5) PROSBA A PŘÁNÍ NAKONEC 

 

Velmi Vás prosím o dodržování zákazů stanovených v rámci karantény České republiky. Nařízení 

opravdu mají smysl. Jsme stále v mezích prevence a tato opatření mají docílit toho, abychom nebyly 

v mnohem horší situaci. První případ nákazy se objevil již ve Znojmě a okolí, takže tato situace se 

nás opravdu týká. Není však na místě panikařit, budeme-li opatrní a zodpovědní. Zkuste brát věc s 

nadhledem, využijte čas pro trávení času s Vašimi blízkými, věnujte se koníčkům a odpočívejte. I 

když je volný pohyb venku omezen, a stejně tak styk s ostatními lidmi, procházky a trávení času s 

našimi blízkými pro nás mít mohou velmi pozitivní zdravotní a psychologický efekt. Nebojte se 

tedy jít ven nadýchat se čerstvého vzduchu, ale buďte při tom prosím opatrní a ohleduplní vůči 

ostatním. Pokud je to možné, omezte nenutné návštěvy a vyhněte se velkým skupinkám tak, jak je 

to jen možné. Jeden nakažený člověk může mít potenciál způsobit nákazu stovky dalších. Z tohoto 

ohledu je důležité chránit především ty nejstarší a chronicky nemocné. Myslete především na ně a 

myslete na to, že nakazíte-li se Vy, i když jste mladí a zdraví, v tu chvíli jste rizikem pro ty starší a 

slabší. Mějte ohled na ostatní. 

 

V poslední řadě apeluji na všechny, kdo mají roušky a respirátory, aby je používali nebo se s nimi 

podělili nebo je věnovali těm, kteří je potřebují více. Není směšné ani ponižující nosit respirátor či 

roušku – je to naopak velmi zodpovědné! Pokud nemáte roušky, ale dokážete šít, zkuste si roušku 

vyrobit. Můžete pomoci ostatním i tím, že ušijete roušku i jim. V těchto časech si musíme pomáhat 

a držet při sobě – akorát zároveň dostatečně od sebe (je doporučeno dodržovat odstup alespoň 2 

metry). Víte-li o někom, především o někom ze starších občanů, kdo má potíže nebo potřebuje s 

něčím důležitým pomoci (např. nákup, výběr peněz apod.), zajímejte se prosím, pomozte, 

informujte své blízké, přátele, úřad nebo jiné orgány. Stačí i to, že zavoláte někomu, kdo tráví čas 

sám, a popovídáte si s ním. I tyto malé činy nám zpříjemní dobu koronavirovou. 

 

Přeji všem klid, pohodu, a především pevné zdraví do nadcházejících dní. 
 

 
Zbyněk Sobotka, starosta 

 

_______________________________________________________________________________ 

Poznámky nakonec: 

Vzhledem k povaze karantény budeme o novinkách informovat především na Facebooku a webu 
obce. Na obecní vývěsce budou vyvěšeny pouze základní informace. V této době se k vývěsce 
dostane pravděpodobně méně lidí, a takovéto letáčky nelze roznášet pravidelně. Pokud víte o 
někom, kdo není připojen k internetu, prosím informujte ho o případných důležitých novinkách. 
Můžete se také přihlásit k zaslání důležitých zpráv přes SMS. Pošlete zprávu ve tvaru „karantena 
info“ na číslo 602 417 612, a v případě nových informací Vám budou zaslány SMS zprávou. 
 

Koronavirus infolinka Krajské hygienické stanice JMK: +420 773 768 994 (po-pá: 8:00-17:00), 
mimo tuto dobu: Infolinka Státního zdravotního ústavu: +420 724 810 106, +420 725 191 367 
  



Rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob, 16. 3. 2020 
 
Vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. 
 
I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou: 
 
a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, 

b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými, 

c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a 
zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a 
dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění 
péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, 

d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. 
dobrovolnictví, sousedská výpomoc), 

e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného 
doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče, 

f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného 
doprovodu příbuzných a osob blízkých, 

g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění 

    bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, 

    ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, 

    individuální duchovní péče a služby, 

    veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, 

    služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, 

    veterinární péče, 

h) pobytu v přírodě nebo parcích, 

i) cest zpět do místa svého bydliště, 

j) pohřbů; 
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II. nařizuje 
 
a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na 
dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I 
písm. a) až i), 

b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru; 

 
III. doporučuje 
 
a) zaměstnavatelům 

využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě 
bydliště, 

podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní 
smlouvě, 

    omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele, 

b) zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry 
(např. při nákupu), 

c) využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk, 

d) osobám zajišťujícím služby podle bodu I písm. g) omezit přímý kontakt se zákazníky, 

e) provozovatelům veřejných služeb (např. obchody, nákupní centra, pošty), aby v prostorách svých 
provozoven a prostorách využívaných k přístupu do provozoven: 

    vytvořili podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry, 

    zajistili zvýšená hygienická opatření (zejména dezinfekci); 

 
Provedou: 
členové vlády, 
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů 
 
Na vědomí: 
hejtmani, 
primátor hlavního města Prahy, 
primátoři, starostové 
 
 
Ing. Andrej Babiš 
předseda vlády 
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