Informace pro občany obce Střeň
při pandemii koronaviru
Obecní úřad
Do odvolání je pro veřejnost úřad otevřen pouze pro řešení neodkladných
záležitostí a to v pondělí a ve středu v čase 13:00 – 16:00. Veškeré záležitosti
řešte pomocí telefonické či mailové komunikace (obec@stren.cz). Platby
provádějte převodem na účet obce. Pokyny k jednotlivým platbám naleznete
na webových stránkách obce, nebo si je můžete ověřit telefonicky.

Obchod
Obchod funguje s upravenou otevírací dobou: pondělí až pátek 7:00 – 11:00,
sobota 7:00 – 9:00. V prodejně mohou být v jednom okamžiku pouze dva
zákazníci. Při vstupu do prodejny si nezapomeňte nasadit nepoužité
jednorázové rukavice. Děkujeme, že vše respektujete.

Dovoz léků
Pan Martin Scholler, jako zaměstnanec lékárny Fakultní nemocnice Olomouc,
nabízí občanům možnost dovozu léků přímo do domácnosti. Pokud budete mít
o tuto službu zájem, stačí kdykoliv přeposlat na jeho telefonní číslo elektronický
recept formou SMS zprávy. Telefonní číslo na pana Schollera je 722 537 515.

Nákupy pro seniory
Obec Střeň nabízí pro občany nad 65 let a pro nemocné možnost zajištění
nákupu základních potravin a drogerie a dovoz až do domu (limit nákupu
500,- Kč). Objednávky přijímáme v pracovní dny telefonicky od 7:30 do 9.00 na
tel. čísle 585 386 835.

Česká pošta
Pošta Náklo funguje s běžnou otevírací dobou: pondělí až čtvrtek od 8:30 do
12:00 a od 14:00 do 16.00. V pátek je otevřeno od 8:30 do 12:00.
Důchody budou doručeny do domu, nechoďte pro důchod na poštu.

Roušky
Je zakázáno vycházet na veřejnost bez zakrytí nosu a úst. Naše obec
zorganizovala šití roušek pro občany a dále v něm pokračuje. Kdo můžete,
zapojte se prosím do šití doma a nahlaste se telefonicky starostovi obce (tel.
723 766 522).
Pokud máte volný materiál na šití (kvalitní látku - 100% bavlna, gumičky,
šňůrky), hlaste se starostovi obce. Roušky průběžně distribuujeme před
budovou místní samoobsluhy (v čase otevírací doby).
kontaktujte hospodářku prosím.

Zajištění obědů
Pro důchodce, děti a další občany existuje možnost objednat si dovoz obědů
přímo do domácnosti (z místní jídelny při ZŠ a MŠ Střeň). Informace poskytnou
na telefonický dotaz pracovníci obecního úřadu (tel. 585 386 835). Cena obědu
je 58,- Kč.

Základní škola, mateřská škola a veškerá hřiště
Do odvolání uzavřeny.

Dobrovolníci
Pokud se chcete zapojit a pomáhat, nahlaste se telefonicky pracovníkům
obecního úřadu.

Knihovna a kulturní dům
Do odvolání uzavřeno.
Výpůjčky knih se automaticky prodlužují.

Jiří Nevima

Petr Němeček

starosta
Tel.: 723 766 522

místostarosta
Tel.: 720 394 977

Monika Kelarová

Marta Podhorná

pracovnice obecního úřadu
Tel.: 585 386 835

pracovnice obecního úřadu
Tel.: 585 386 835

Marek Lenikus

Tomáš Vyroubal

obecní pracovník
Tel.: 604 924 503

obecní pracovník
Tel.: 722 378 721

Obec Střeň žádá všechny občany o dodržování pravidel nouzového stavu.
Přejeme Vám pevné zdraví!

