Zpravodaj obce Březí 04/2020
Vážení obyvatelé obce Březí,
v minulých dnech se nám podařilo do vašich domovů distribuovat ochranné roušky pro obyvatele
ročník narození 1980 a starší a dezinfekce Anti-Covid.
Dezinfekce byla distribuována bezplatně a vyzýváme vás, aby byla užívána v maximální míře a
hospodárně. Její pořizovací hodnota není zanedbatelná. Pokud někomu dezinfekce dochází, obraťte
se na obecní úřad, dezinfekce vám bude dodána.
Dále vás žádám o dodržování nařízení vlády o nošení roušek, to je při opuštění domu nebo zahrady,
při vstupu na veřejný prostor. Chráníte tím sebe i ostatní občany, myslete především na naše seniory,
kteří jsou k nákaze velice náchylní.
Augustin Oppl – starosta
Milí spoluobčané obce Březí,
dne 20. března jsme obdrželi informaci o plánované odstávce elektřiny v naší obci, které se mělo
konat dne 9. dubna 2020. Plánovaná odstávka se nakonec konat nebude, jelikož firma ČEZ
Distribuce a. s. plánovanou odstávku následně zrušila. O náhradním termínu nás budou informovat
v dostatečném předstihu.
Od dnešního dne a následně každý sudý týden ve čtvrtek bude firma FFC vyvážet Bio-odpad.
Opětovně informujeme, že byl zrušen svoz nebezpečného odpadu. O náhradním termínu prozatím
nejsme informováni.
Koronavirus – dočasná opatření v PID (od 3. 4. 2020) Pro všechny dopravní prostředky, zastávky a
stanice platí povinnost cestujících mít zakrytá ústa a nos (použít lze například i podomácku vyrobené
roušky či šály a šátky).
Ruší hotovostní prodej jízdenek ve všech autobusech. Odbavení budou cestující moci provést
alternativními způsoby, a to zakoupením jízdenky v automatu, případně s využitím mobilní aplikace
PID Lítačka. U všech autobusů dochází k fyzickému uzavření předních dveří, které nebudou určeny
pro nástup či výstup cestujících, ale pouze pro řidiče.
Zavádí se omezení provozu (prázdniny) a ruší se školní spoje. Autobusová linka: 364, 366, 469.
Na webových stránkách obce www.obecbrezi.cz naleznete informaci o mobilní aplikaci
„V OBRAZE“. Pokud chcete být informování o aktualitách z našeho webu a chcete mít k dispozici
důležité informace z obce ve vašem chytrém telefonu. Aplikace vám přináší přehled aktualit z webu
naší obce, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si
prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce. Do aplikace se nemusíte
registrovat, neposkytujete žádná osobní data.

Jaké informace v aplikaci najdete?
pozvánky na kulturní a sportovní akce
fotogalerii
aktuality
záznamy z úřední desky
Co k aktivaci aplikace potřebujete?
mít chytrý telefon s operačním systémem Android či iOS
přístup na internet
místo v úložišti telefonu cca 13 MB
Za pár dnů zde máme Velikonoce a s nimi spojené koledování. Všichni se nacházíme v nelehké době,
obracíme se na vás s prosbou, abyste se pokusili tradici chození s pomlázkou po obci tento rok
výjimečně ze svých plánů vypustit.
Věříme, že společně to zvládneme, strávit Velikonoce v rodinném kruhu a nebudeme ohrožovat svým
neuváženým rozhodnutím sousedy a spoluobčany.
Přejeme všem pevné zdraví a krásné, i když ne moc tradiční Velikonoce.
ZO Březí
02. 04. 2020

