MĚSTYS BŘEZOVÁ
Březová 106, 747 44

IČO: 00299880
DIČ: CZ00299880

tel.: 556 307 017
e-mail: starosta@mestys-brezova.cz
www.mestys-brezova.cz

Aktuální informace o důsledcích vyhlášení nouzového stavu
a nařízení o omezeném pohybu osob, které se
bezprostředně dotýkají obyvatel na území Městyse Březová

Zrušeny jsou následující akce a aktivity:
•
•
•
•
•
•

Tréninky, přátelská a soutěžní utkání TJ Vítěz Březová
Tréninky, přátelská a soutěžní utkání oddílu stolního tenisu TJ Jiskra Jančí
Stolní tenis pro veřejnost na celém území městyse
Schůzky, tréninky a soutěže mladých hasičů
Setkání Klubu důchodců Březová a Klubu důchodců Lesní Albrechtice
Uzavření knihoven ve všech našich vesnicích do odvolání

Úřad městyse Březová
•

•

Omezení úředních hodin pro veřejnost:
Pondělí
9:00 – 10:00
Středa
9:00 – 10:00

13:00 – 15:00
15:00 – 17:00

na úřad městyse choďte jen v nejnutnějších případech, upřednostňujte
telefonickou a elektronickou komunikaci
starosta@mestys-brezova.cz
556 307 017 / 724 182 959
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Základní škola a Mateřská škola Březová, okres Opava, příspěvková
organizace
Ředitel školy na základě nařízení vlády oznamuje uzavření základní školy,
školní družiny a školního klubu do odvolání. Rovněž jsou zrušeny všechny
zájmové kroužky a výuka náboženství. Obědy ve školní jídelně jsou žákům
základní školy odhlášeny. Žádosti o ošetřovné jsou k vyzvednutí u ředitele
školy.
OD 17. 3. 2020 do odvolání je uzavřena také Mateřská škola!!!
V případě
potřeby
kontaktujte
buď
ředitele
školy
zs.brezova@zsamsbrezovawz.cz, nebo zástupkyni ředitele pro předškolní
výchovu ms.brezova@zsamsbrezovawz.cz
Školní jídelna zůstává v provozu pouze pro tzv. cizí strávníky s odběrem
stravy do jídlonosičů přes rampu bez vstupu do provozovny.

Ordinace praktického lékaře
Jelikož OPL nedisponuje ochrannými prostředky proti nákaze SARS-CoV-19,
bude od 16. 3. 2020 pracovat v nouzovém režimu. Komunikace s pacienty
bude probíhat telefonicky. Pacienti s akutními respiračními potížemi budou
volat linku 112 a budou převezeni na infekční oddělení Slezské nemocnice
Opava k vyšetření. Veškeré odběry jsou do odvolání zrušeny. O změně
situace budete včas informováni. V případě potřeby tel. Ordinace Březová
556 307 031, ordinace Větřkovice 556 310 209.
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Ordinace praktické lékařky pro děti a dorost
Jelikož ordinace praktické lékařky pro děti a dorost nedisponuje ochrannými
prostředky proti nákaze SARS-CoV-19, bude od 16. 3. 2020 pracovat
v nouzovém režimu. Komunikace s pacienty bude probíhat především
telefonicky. Pacienti s akutními respiračními potížemi budou volat linku 112 a
budou převezeni na infekční oddělení Slezské nemocnice Opava k vyšetření.
Dne 16. 3. 2020 nebude dětská lékařka v Březové ani ve Vítkově ordinovat.
Možná je konzultace po telefonu 728 355 845. Nutné případy řešte
na pohotovosti dětského oddělení Slezské nemocnice v Opavě od 17:00
do 21:00 hodin.

Římskokatolická farnost Březová u Vítkova
Až do odvolání nebudou slouženy mše svaté a všem osobám uděluje otec
biskup dispenz od nedělní bohoslužby. Úmysly na mše, které nebudou
odslouženy veřejně, budou odslouženy soukromě dle zveřejněného pořadu
bohoslužeb. Výjimku tvoří pohřby. Ty se konat mohou. V případě
nutného zaopatření nebo vykonání svátosti smíření kontaktujte P. Mgr. Petra
Bohačíka
na
mobilním
čísle
732 336 411
nebo
na
e-mailu
rkf.brezovauvitkova@doo.cz

Jídelna firmy Martinek – servis
Firma Martinek – servis oznamuje všem svým strávníkům, že od 16. 3. 2020
bude svým strávníkům vydávat obědy pouze do jídlonosičů bez vstupu do
provozovny, a to pouze výměnným způsobem. Příjem jídlonosičů bude ráno
od 7:00 do 9:00 hodin u vstupu do provozovny. Výdej obědů v jídlonosičích
bude možný od 12:00 do 14:00 hodin opět u vstupu do provozovny.
Připomínáme, aby nosiče byly řádně hygienicky ošetřeny a rovněž označeny
buď štítkem na klíče, nebo popisem na horní straně madel apod. Rozvoz
obědů po vesnicích zůstává zachován.
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Veřejná doprava
S ohledem na přerušení školní docházky budou od pondělí 16. 3. 2020 jízdní
řády platné jako v období letních prázdnin. Více info na www.kodis.cz

Obecná doporučení:
•
•
•
•
•
•

omezte vzájemný kontakt na nezbytné minimum
nakupování zkraťte na co nejkratší dobu
pokud jste nemocní, zůstaňte doma a kontaktujte svého lékaře
pobyt venku mezi lidmi omezte na pracovní záležitosti a nutné zásobování
rodiny
sledujte webové stránky Městyse Březová, facebookový profil a čtěte naše
sdělení
starší lidé, kteří jsou nejvíce ohroženi, či lidé, kteří budou v budoucnu
v karanténě, a nemají možnost si nakoupit potraviny či obstarat léky
prostřednictvím známých či příbuzných, se mohou obrátit s řešením
tohoto problému přímo na starostu městyse či pracovnice úřadu městyse

podepsán v. r.
Pavel Schneider, MBA
starosta městyse Březová
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