O B E C Leskovec nad Moravicí
Leskovec nad Moravicí č.42, 793 68 pošta Dvorce

Informace pro občany obce Leskovec nad Moravicí
v souvislosti se současným nouzovým stavem
Vážení občané, z důvodu snižování rizika šíření nákazy novým koronavirem je s účinností od pondělí 16.
března 2020 až do odvolání omezen provoz Obecního úřadu v Leskovci nad Moravicí pro veřejnost.
Úřední hodiny po dobu opatření budou takto:

Pondělí

7:00 – 10:00

Středa

13:00 – 16:00

Mimo tyto stanovené hodiny bude úřad uzavřen. Bez prvotní telefonické či e-mailové domluvy se občan do
budovy úřadu nedostane. Písemná podání mohou občané vložit do schránky u vchodu.
Žádáme občany, aby úřad navštěvovali pouze v neodkladných záležitostech, a je-li to nezbytně nutné.
Doporučujeme upřednostnit telefonickou či e-mailovou komunikaci.

Pro občany obce Leskovec nad Moravicí, kteří se ocitnou v karanténě a také pro seniory, jež jsou
nejohroženější skupinou při nakažení COVID-19 nabízíme tyto služby:
Doručení nákupu nejnutnějších potravin až do domu
Obec ve spolupráci s místní prodejnou potravin paní Moniky Scherzerové zajistí nákupy do domu. Kdo bude mít
zájem o doručení nákupu „ke dveřím“ nechť kontaktuje paní Scherzerovou na telefonním čísle 605 062 300.
Zajištění dovozu léků volně prodejných i na předpis
Obec nabízí možnost dovozu léků „ ke dveřím“. Občané z vyjmenovaných skupin mají možnost využít našich
služeb dovozu léků. Kdo bude mít o tuto službu zájem, nechť kontaktuje obecní úřad na telefonním čísle
554 731 001, nebo na tel. 724 178 733.
Nová služba mobilní rozhlas
Bydlíte, pracujete nebo se zajímáte o dění v Leskovci? 🏘
Zaregistrujte se do Mobilního Rozhlasu a dostávejte důležité informace z našeho města pomocí SMS, e-mailů
nebo zpráv do aplikace. 📲
👉www.leskovecnadmoravici.mobilnirozhlas.cz/registrace👈
Co vám registrace přinese?
❗Upozornění na krizové situace
🚗 Informace o dopravních uzavírkách, odstávkách vody, elektřiny apod.
🤾♂ Pozvánky na kulturní a sportovní akce
📧 Novinky z obce
👩💻 Rozhodování pomocí anket
Služba je zdarma! ✅
Bedřich Buťák
starosta obce
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