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Poděkování hejtmana Královéhradeckého kraje
Královéhradecký kraj
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Vážení spoluobčané,
v uplynulých týdnech jsme byli všichni vystaveni bezprecedentní zkoušce, jaká nemá v historii České
republiky obdoby. Nikdo z nás neví, jak se v brzké budoucnosti situace vyvine, ale přeci jen je nyní
trochu prostoru k vydechnutí a bilancování. Rád bych tento čas využil také k tomu, abych poděkoval
všem, kteří se podíleli na zvládnutí epidemie, ať již jako příslušníci složek integrovaného záchranného
systému, zdravotníci, pracovníci v sociálních službách, dobrovolníci nebo jako osoby ve vedení měst,
obcí a institucí. Děkuji také všem prodavačkám, řidičům a dalším, díky kterým jsme mohli v minulých
měsících fungovat alespoň trochu jako před vypuknutím epidemie. Děkuji vám všem za vstřícnost a
součinnost s krajskou samosprávou, a především za obrovské nasazení a obětavost, jež jsou nezbytné
k úspěšnému zvládnutí epidemie.
S úctou
Jiří Štěpán, v.r.

Kontejner velkokapacitní - na směsný odpad bude opět přistaven v bývalém kravíně 11. – 18. 7. 2020.

Kontejner na BIO odpad - je umístěn na ČOV. Po domluvě na OÚ mohou občané ukládat odpad do
kontejneru po celý rok. Do tohoto kontejneru lze ukládat trávu, odpad ze zahrádky, kromě větví.
Opis vodoměrů - V průběhu měsíce června bude probíhat zapisování stavu vodoměrů zaměstnancem OÚ.
Nebudete-li zastiženi, bude zanechána výzva k nahlášení stavu vodoměru telefonem nebo e-mailem do
kanceláře OÚ. Žádáme o zaslání těchto údajů neprodleně.

Upozornění na volné pobíhání psů - Neustále se opakují stížnosti na volně pobíhající psy. Důrazně
vyzýváme majitele psů, aby provedli veškerá účinná opatření, kterými své psy zajistí proti útěku.
Děkujeme.

Osobní asistence
Rádi bychom naše občany upozornili na možnost využití osobní asistence domácí péče.
Jejich soc. pracovnice vám mohou pomoci při běžných úkonech, které už sami nedokážete zvládnout a
potřebujete asistenci další osoby.
Jedná se např. o asistenci při osobní hygieně, pomoc s údržbou domácnosti, obstarání nákupu apod.
Tato služba je určena lidem se zdravotním znevýhodněním a seniorům a je částečně hrazena klientem.
O rozsahu všech poskytovaných služeb je možné se informovat na Oú nebo u p. Votočkové /soc. komise/.
V případě potřeby vám můžeme zajistit i návštěvu soc. pracovnice u vás doma. Ta s vámi bude řešit
konkrétní službu, o kterou máte zájem.
Další informace je určena pro všechny naše občany.
Ve Dvoře Králové n. L. je zřízena občanská poradna, kde vám její pracovníci bezplatně poradí v oblastech finanční problematika, bydlení, sociální dávky apod.
Bližší informace najdete na stránkách www.dk.charita.cz
Posvěcení zvonu - Srdečně Vás zveme na POSVĚCENÍ OBECNÍHO ZVONU SV. VÍTA.
Slavnost se uskuteční o Svatovítské pouti v sobotu 20. 6. 2020 od 10:30 hodin v kostele sv. Víta v Borovnici.
Větrný mlýn - Stavba větrného mlýna bude ukončena do konce června letošního roku. Poté proběhne
kolaudace a mlýn bude slavnostně otevřen 27. 6. 2020.

Poděkování - Děkuji dodatečně všem, kdo nás podpořili při Vánočním jarmarku. Vybrali jsme
11 807 Kč. Tato částka bude použita na nákup nového hracího prvku na naši zahradu.
Andrea Machová, ředitelka MŠ

Životní jubilea oslavili:
v lednu
Milan Kočí
Hana Kubcová
Jiří Prokop
Jaruška Tlustá
Karel Tlustý
Lidmila Votočková
Margit Votočková

v únoru
Lidmila Čožíková
Jiří Chvojka
Libuše Petráková
Miroslav Rouč
Ivana Štolbová

v březnu
Václav Částka
Alena Kühnelová
Hana Zverková

v dubnu
Lidmila Pudilová
Květa Štilcová

v květnu
Josef Béna
Stanislava Jiřičková
Terezia Kuchárová
Marie Tichavová
Libuše Trejbalová
Květoslava Vojtíšková
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!
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