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PA R T N E R
ZPRAVODA JE

Slovo místostarostky

Vážení čtenáři...
Máme tu podzim, pochmurný závěr roku, který
je letos umocněn pandemií nového koronaviru
a s �m souvisejícími restrikcemi a zákazy. Rád
bych se zde přimluvil za to, abychom tyto nařízení dodržovali a ochránili �m nejen sebe, ale
hlavně své blízké. Co člověk, to názor na restrikce, ale je třeba si uvědomit, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého!
A myslím si, že každý se dokáže na čas vzdát
svého pohodlí, na které si zvykl, aby �m zachránil ohroženou skupinu spoluobyvatel.
A věřte, že tato komunis�cká chřipka z Číny
není opravdu žádná legrace, což si mnozí uvědomí až v době, kdy jim Covid-19 například vezme blízkého člověka.
Jsem si jist, že plno z vás se mnou souhlasit nebude a bude si dál žít s přesvědčením, že za to
může třeba Bill Gates. A co k tomu říct? Chápu,
že každodenní drama�cké zprávy, které nejsou
mnohdy dobře interpretované, mohou vyvolat nedůvěru v tradiční média, ale to je přesně
orná půda pro dezinformační a manipula�vní
weby, ze kterých se na nás chrlí tyto nesmysly,
jak palba z kulometu. A jde jim přesně o to vyvolat v lidech nedůvěru, a aby lidé tyto „zprávy“
sdíleli na sociálních sí�ch.
Řiďme se tedy hlavně zdravým selským rozumem a berme ohledy na ostatní. Každá pandemie přeci jednou skončí.
František Fazekas

V listopadu oslaví své krásné jubileum
paní

DUDLOVÁ DENISA
GONDEKOVÁ KAROLINA JADWIGA
HAMAROVÁ KATEŘINA
JAROLÍKOVÁ JANA
LAVIČKOVÁ MARIE
OLEXOVÁ MARIE
ŠLAJSOVÁ HANA
ZEMANOVÁ STANISLAVA

pan

JIRKAL KAREL
PODR JAN
ŠMÍDEK MILAN
VOCETKA VÁCLAV

Všem výše uvedeným přejeme vše nejlepší, plno životních
radostí a mnoho dalších let spokojeného života.

Uzávěrka příštího čísla:
20. 11. 2020
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SLOVO MÍSTOSTAROSTKY

M

ilí spoluobčané,
máme krásný podzim a bohužel i spoustu staronových opatření kvůli stále se šířícímu
viru.
Všechny vás proto prosím o opatrnost, ochranu sebe i svého okolí.
Upřímně děkuji vám všem, že jste s pochopením přijali nutná omezení.
Jsme nuceni měnit naše životní rytmy a vnímání věcí, které jsme brali jako samozřejmé,
například výuka ve školách, volný pohyb i naše

nákupní a volnočasové zvyklosti. Všichni už
jsme unavení a otrávení z médií, kde se tomuto tématu prakticky nelze vyhnout a v nichž se
nás navíc denně snaží děsit nejrůznější titulky.
Nezbývá nám nic jiného, než se obrnit trpělivostí, chovat se zodpovědně, vytrvat a nenechat se vystresovat.
Dobrá nálada, pohoda a pocit sounáležitosti
jsou tím nejlepším základem pro zdravý imunitní systém. Ten budeme letošní podzim a
zimu potřebovat víc než kdy jindy. Doufejme,

že nynější opatření vlády nebudou mít příliš
dlouhého trvání a že si společně užijeme krásný předvánoční čas. Choďte ven, užívejte si
podzimního sluníčka a zkuste nesledovat negativní zprávy.
Pokud budete potřebovat optimistické slovo
nebo s čímkoli pomoc, neváhejte se na mě
obrátit. Nejen já, ale i pracovníci obce jsme tu
pro vás. Vaše místostarostka.
- Jana Grammetbauerová inzerce:
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ZASTUPITELSTVO

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČOVICE KONANÉHO DNE 5. ŘÍJNA 2020
OD 17:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU LOUČOVICE
Zastupitelstvo obce schvaluje:

Usnesení č. 105/2020
smlouvu s G-PROJECT, s.r.o., se sídlem Radnič-

Usnesení č. 96/2020

ní 133/1, 370 01 České Budějovice, IČO: 260

ověřovatele zápisu

64 928, DIČ: CZ 260 64 928, na zhotovení za-

Usnesení č. 97/2020

dávacího řízení v rámci projektového záměru

program rozšířen o následující body:

„Napojení vodních zdrojů, vodovod, kanaliza-

•

Přidělení bytů

•

ZŠ odpisový plán

ce“ za stanovenou cenu 240 000 bez DPH.

•

ZŠ žádost o převod

•

Žádost o zřízení věcného břemene

Usnesení č. 106/2020

•

Žádost o prodej pozemku 124/1

výzvu a zadávací dokumentaci k vypsání veřej-

k. ú. Dvorečná

né zakázky malého rozsahu k projektu „Tech-

•

Zadávací dokumentace Novostavba
BJ

•
•
•

Prodej pozemku 133/1 k. ú. Loučovice

nický dozor stavebníka (TDS), koordinátor
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

- znalecký posudek

a test průvzdušnosti obálky budovy k akci –

Cenová nabídka čtyřkolka SDH

Novostavba bytových jednotek se sociálním

Loučovice

bydlením v Loučovicích“.

Žádost o pronájem pozemku 212/11

Usnesení č. 115/2020
požadavek na doplnění do smlouvy s Teplárnou Loučovice a.s. do bodu 3C na minimální
částku 200 000 Kč každý rok.
Usnesení č. 116/2020
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi Obcí Loučovice a společností CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19,
Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, DIČ:
CZ04084063 na parcely. č. st. 58, 217/2,
222/1, 558/1 v k. ú. Loučovice (BD č. p. 40)
k služebnosti umístění a provozování komunikačního vedení a zařízení.
Usnesení č. 117/2020
darováním pozemků p. č. 837 a 561/4 vše v k.
ú. Loučovice, obec Loučovice v hodnotě daru
celkem 2.199,24Kč z vlastnictví obce Loučovice do vlastnictví České republiky, k nimž právo hospodaření dle zákona č. 77/1997 Sb., o
státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
bude vykonávat Povodí Vltavy, státní podnik,
IČ: 70889953, sídlo: Holečkova 8, Smíchov,
150 00 Praha 5.

k. ú. Loučovice
•

Dohoda o spolupráci – Teplárna

Usnesení č. 107/2020

•

Smlouva

přidělení bytu paní J. M.na č.p. 60.

o

smlouvě

budoucí

o zřízení služebnosti
•

Žádost o finanční příspěvek rybáři

•

Darování pozemků - Jez Kimlíček

Usnesení č. 108/2020
schvaluje přidělení bytu panu Z. T. na č. p. 54.

Usnesení č. 98/2020
vyvěšení záměru na pronájem pozemku p. č.
300/67 v k. ú. Loučovice.
Usnesení č. 99/2020

Usnesení č. 109/2020
odpisový plán ZŠ a MŠ Loučovice.

pronájem části pozemku p. č. 192/3 v k. ú. Lo-

Usnesení č. 110/2020

učovice slečně E. M.

převod částky 200 000 Kč z rezervního fondu

Usnesení č. 100/2020
zrušení předkupního práva na spoluvlastnickém podílu pana J. D. a pana L. D.
Usnesení č. 101/2020
smlouvu o zrušení věcného práva předkupního zřízené na pozemku parc. č. 594/3 v k. ú.

Loučovice.

Usnesení č. 114/2020
vyvěšení záměru na pronájem části pozemku
p. č. 212/11 v k. ú. Loučovice.

Usnesení č. 112/2020

•
•

zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Novo-

•

stavba bytových jednotek se sociálním bydlením v Loučovicích“.

pořízení čtyřkolky za cenu 249 999 Kč a navazující přestavbu na míru za cenu 80 865,51 Kč,
kterou si uhradí SDH od firmy MOTOBOOM

Usnesení č. 104/2020

s.r.o., Třeboňská 401/13, 37371 Rudolfov, IČO:

zvýšení pokladního limitu na částku 50 000 Kč.

05915686, DIČ: CZ05915686.
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Usnesení č. 111/2020
vyvěšení záměru na prodej parcely p. č. 124/1
v k. ú. Dvorečná.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

Usnesení č. 113/2020
účetní uzávěrku za I. čtvrtletí 2020 ZŠ a MŠ

Usnesení č. 103/2020
finanční příspěvek pro Linku bezpečí, z. s.
se sídlem Ústavní 95, 181 02 Praha 8, IČO:
61383198, DIČ: CZ61383198 ve výši 7500 Kč.

ZŠ do investičního fondu.

Loučovice.
Usnesení č. 102/2020

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

•
•

Kontrolu úkolů.
Prodej části pozemku 281/55 v k. ú. Loučovice.
Petici za opravu příjezdové cesty Nové
Domky.
Žádosti o uzavření smluv o zřízení věcného břemene.
Prodej části parcely p. č. 133/1 – znalecký posudek.

POZNÁMKA:
Úplný zápis je ve smyslu ust. § 95 odst. 5 zákona o obcích uložen na obecním úřadu k nahlédnutí.
Obecní úřad je na požádání povinen umožnit
občanům nahlédnout do zápisu ze zasedání
zastupitelstva obce.

VYTÁPÍTE PELETAMI? NORMA NESTAČÍ,
POŽADUJTE CERTIFIKACI

S

nadcházející zimní sezónou je opět aktuální
otázka vytápění. Stále větší oblibě českých

skladování, manipulaci, obchodní procesy

Na bezplatnou konzultaci (na téma vytápění,

a periodicky 1 x ročně kontrolu kvality pe-

zateplení a rekonstrukce domů, dotace pro

domácností se těší dřevní pelety. S poptávkou

let. Certifikované pelety jsou na obalu řádně

energeticky úsporná opatření apod.) se do

roste i nabídka a pelety nabízí celá řada vý-

označeny logem certifikace, třídou kvality a

Energy Centre České Budějovice (ECČB) mů-

robců. Spotřebitel by měl být ovšem při koupi

číslem licence. Pokud jsou pelety volně lože-

žete objednat na tel. čísle 387 312 580 nebo

pelet ostražitý a vědět, že norma ČSN EN ISO

né, je tato certifikace uvedena v dodacím lis-

emailem na eccb@eccb.cz, bezplatná linka

17 225-2 je pro výrobce pouze technickým do-

tu. Zatímco tuzemská výroba se z 96 % může

(záznamník): 800 38 38 38.

poručením a není právně závazná. Osvědčení

pochlubit certifikací s nejvyšší jakostí A1, ze

o kvalitě je navíc vydáno pouze na základě
vzorku, který výrobce na počátku výroby dodá
do laboratoře.

Rozhodujícím ukazatelem kvality pelet je

zahraničních výrobců má certifikaci ENplus®

Činnost Energy Centre České Budějovice je

jen 77 %. Nekvalitní pelety mohou poškodit

spolufinancována z rozpočtu Jihočeského kra-

kotel, snížit jeho životnost a mít negativní do-

je.

pad na životní prostředí. Nákup levných pelet
proto nemusí být ve finále tím nejlepším a
nejlevnějším řešením.

- ECČB -

mezinárodní certifikace ENplus®, kterou v
současné době vyžaduje značná část výrobců

Pokud si nejste jisti, čím se při volbě vhod-

peletových spalovacích zdrojů. V tomto pří-

ného zdroje vytápění pro váš dům nebo

padě certifikační orgán kontroluje celý pro-

výběru kvalitního paliva řídit, využijte bez-

ces – od kvality vstupní suroviny přes výrobu,

platnou a komerčně nezávislou poradnu!
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LOUČOVICE KASTRUJÍ!

J

ako už mnoho obcí i měst se i vedení naší
obce rozhodlo pro integraci kastračního
programu v naší obci. Jednáme tak vzhledem
k situaci v problematice toulavých koček v ČR.
Jistě jste i vy sami zaznamenali stále rostoucí
počet toulavých a nikomu nepatřících koček v
okolí vašich domů. Kastrační program cílí na
prevenci formou osvěty, ale také nabízí řešení
v podobě kastrací.
Zastupitelstvo obce dostalo tento podnět

již na svém prvním jednání letošního roku, a
usnesením č. 30/2020 schválilo navázání spolupráce s programem KasProCats. Program
právě procházel velkými změnami, které mají
přispět k větší udržitelnosti a transparentnosti
jeho fungování, proto s výsledky přicházíme
až teď.
Obec uvolnila z rozpočtu 30 tisíc korun, které
se použijí výhradně na kastrace koček. Prokazatelně toulavé kočky bude hradit obec 100%,

zároveň ale bude obec udělovat motivační příspěvek na kočky domácí (50% ceny kastrace).
Podmínkou příspěvku je vyplněná žádost na
webu www.obcekastruji.cz (přes některého z
partnerských veterinářů), který provozuje organizace KasProCats - kastrační program, z.s.,
jenž pro obec tuto službu zaštiťuje.
Pro komplexní informace můžete také navštívit stránku www.kasprocats.cz, kde se dozvíte
veškeré odborné informace na téma toulavých koček a kastrací. Rovněž můžete využít
telefonický kontakt, na kterém vám budou
zodpovězeny všechny vaše dotazy: 776 192
783 (Luboš Kristek, koordinátor projektu).
Je dost možné, že v obci v budoucnu uvidíte
některého z pracovníků obce pokládat sklopec určený k odchytu zvířat nebo manipulovat
s již odchycenou kočkou. Pokud máte možnost
odchytit toulavou kočku, dejte nám tuto skutečnost vědět a my se postaráme o její přepravu k veterináři. Kastrací koček přispějete k
tomu, že se v obci nebudou zimou a hladem
trápit další a další generace koček.
Za všechny tyto kočky děkujeme!

- Za obec Loučovice Lucie Beran, za KasProCats Luboš Kristek -

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY V LOUČOVICÍCH

J

ako každý rok, tak i letos se u nás v Loučovicích konaly dětské rybářské závody pro ty
začínající i pokročilé dětské rybáře. Rybářů
bylo hodně, ale nikdo nepřišel zkrátka. Každý
rybář, který se účastnil závodů si odnesl medaili i nějakou tu cenu. Pro tři nejlepší závodníky byli nachystané poháry a zajímavé ceny,
pohár si odnesl i ten kdo ulovil největší rybu.
Chytali se ryby velké i menší. Počasí nebylo
zrovna ideální, i přes to všichni vytrvali do
konce. Všem závodníkům děkujeme za účast a
příští rok se opět budeme těšit. Velké poděkování patří Janu Strakovi, který s vypětím všech
sil závody z velké části zorganizoval a společně
s jeho kamarády a kolegy Jaroslavem Frojdou
a Petrem Galazkou sehnali sponzorské dary a
ceny. Poděkování zaslouží také Zuzka Libertinová, která se postarala o medaile, poháry a
formální část závodu. A v neposlední řadě děkujeme i těm , kteří se na závodech jakkoliv
podíleli.
K této příležitosti proběhla také rybářská brigáda k úpravě a malé prořezávce břehu na
hasičském hřišti, kde závody probíhaly. Poděkování patří partě místních rybářů, které se
této akce účastnili a jsou to: Petr Galazka, Jan
Straka, Jan Kotlár, Zdenek Šimánek, Adam Šimánek a Jaromír Brázda
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Sponzoři:
Pavel a Helena Hronovi
Ansel s.r.o.
Kovovýroba Ing. Helmut Lepschy
Zahradnictví Halka
Kadeřnictví Vlaďka
Autoservis Karel Straka
Autoservis Zdeněk Šeda
Big Fisch Lipno s.r.o.

Potraviny Večerka Loučovice
Občerstvení U Bobra
Restaurace Sparta Petr Kuzba
Mudr. Eduard Benc
Ing. Jan Kubík
Jaroslav Suchánek
Petr Procházka
Jarmila Vojtíšková

- Petr Galazka -

www.kasprocats.cz
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PANTER NA LIPENCE. ČESKÉ DRÁHY ZAČÍNAJÍ TESTOVAT
JEDNOTKY NA JIHOČESKÝCH LOKÁLKÁCH

N

a trati Rybník – Lipno byl koncem října k
vidění nezvyklý úkaz. České dráhy sem vy-

Jihočeskému kraji pro obě tratě tento nový

jeden z argumentů Správy železnic a Jihočes-

vlak. Druhá věc je, jestli se dohodneme na

kého kraje pro konverzi na 25 kV. Argument

slaly na testy dvouvozovou jednotku řady 650

financích,“ uvádí člen představenstva ČD Jiří

zní, že není možné sehnat na trať moderní

RegioPanter; účelem je otestovat možnost bu-

Ješeta.

doucího nasazení těchto 53 metrů dlouhých

Bechyňka si přitom (na rozdíl od Lipenky)

vlaků na trati.

dosud zachovala ojedinělou stejnosměrnou

„Účelem zkoušek je testování přechodnosti

trakční soustavu s napětím 1500 V. Podle vý-

a jízda zmíněné jednotky v obloucích o poloměru menším než 150 metrů,“ sdělil mluvčí
Českých drah Robert Pagan. Vlak byl vybaven
speciální měřící nápravou. Vyhodnocení zkoušek očekávají České dráhy do šesti měsíců.
V případě kladného výsledku pak bude na
Správě železnic, zda vydá souhlas k provozu
jednotky na trati. „Po vyhodnocení a stanovení podmínek provozu bude následovat zkušební provoz jednotek s cestujícími a případný
přechod do rutinního provozu,“ doplnil Pagan.
Nejde přitom jen o Lipenku. Stejné testy
se uskutečnily i na trati Tábor – Bechyně.
„Pokud to dopadne dobře, tak nabídneme
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vozidla.
Vozový park na obou tratích patří k nejstarším
v Jihočeském kraji. Jezdí zde desítky let staré
lokomotivy a vagony.

robce Škody Transportation ale přizpůsobení
Panterů této trakci nepředstavuje zásadní problém. Tím by neměly být ani oblouky.
Pokud tedy Panter na Bechyňce uspěje, padne

- Zdopravy.cz -

PŘÍBĚH, KTERÝ SE OPRAVDU STAL
HISTORIE

P

rvého září 2005 zemřel ve věku 83 let Pavel
Melichar, který žil a pracoval v Loučovicích

ústup pokračoval až do dubna 1945, kdy byl

se vrátil do Přířezu, tak krávy bučely hladem

Pavel se svou jednotkou zajat v jakési vesnici

a Pavel byl za trest „převelen“ do Rožmitálu.

od roku 1946. Onehdá v 90. letech mi vyprá-

v dnešním Polsku. Území v té době bylo sou-

„Když se mi nelíbilo u krav, tak kydat hnůj.

věl na několik pokračování, vždy při společné

částí poraženého Německa. Ve vesnici se utá-

Vyřešil jsem to po svém. Zajel jsem do Kapli-

procházce na Dvorečnou a zpět, svůj životní

bořili donští kozáci a Pavel jako selský synek

ce a zde v Stalinově domě pařil a pařil“. Když

příběh z let 1941 až 1946, který by vydal za

byl přidělen na statek, aby se staral o deset

se již těžko držel na nohou, tak se vypravil

velký román. Příběh, který pro mne nejvíce

koní Sovětských kozáků. Mimo koní se staral i

tohle „bezpráví vysvětlit okresnímu předse-

charakterizoval onu dobu. Tehdy jsem mu

o selku, jejíž muž padl kdesi ve válce. „Byla to

dovi správní komise Nožičkovi“. V předsálí

slíbil, že jeho příběh zapíši až po jeho smrti a

dobrá doba,“ která skončila odsunem do za-

jeho kanceláře byla mladá slečna, na kterou

uveřejním nejdříve tři roky po jeho smrti. Je

jateckého tábora někam v Bavorsku. Tam ale

spustil „já jsem bojoval u Dukly a nyní mám

zjistili, že Pavel byl sice příslušníkem poražené

v Rožmitále kydat hnůj“. Tohle slyšel předse-

slovenské fašistické armády, ale také státním

da Nožička, pozval jej do kanceláře a po chvíli

občanem předválečného Československa, kte-

odcházel s příkazem, aby hrdinu od Dukly za-

rý byl součástí vítězné protifašistické koalice.

městnali v loučovických papírnách. Než přijel

A tak byl spolu s podobnými zajatci odeslán

do Loučovic tak vystřízlivěl a tak personálnímu

v nákladním vagóně do Komárna na Jižním

šéfovi, panu Honetschlegrovi po pravdě celý

Slovensku. Když vagón dorazil do Komárna,

svůj příběh odvyprávěl. Pan Honetschlegr se

měl místní „předseda revolučního národního

zhrozil. „Za takové klamání úřadů by mohlo

výboru“ příkaz poslat třicet mladých zeměděl-

být patnáct let vězení nebo,“ a ukázal na krk.

ských chlapů do jižních Čech, aby zde přebírali

Nakonec se však dohodli a tak Pavel nastoupil

od Němců dobytek před jejich odsunem. A tak

do kyselárny. V zápisech v Kaplici však zůstal

Pavel přijel na nádraží v Kaplici a byl poslán

„hrdinou od Dukly“ a tak v roce 1960 dostal na

vydají do Maďarska, kde by je čekala kulka za

do Přířezu u Rožmberka, aby se zde staral o

pražském hradě stejné vyznamenání jako paní

vyhýbání se vojenské službě v době války. Zvo-

sto krav. Oproti zajetí byl svobodný, ale mís-

Pavelcová, i když každý z nich bojoval na jiné

lili tedy prvou možnost a poprvé byli nasazení

to deseti koní to bylo sto krav a také chyběla

straně bojiště.

„na tu nesprávnou stranu“ v bitvě u Dukly. Od

„péče“ o selku. Pavel to vyřešil po svém. Zajel

Dukly museli ustoupit Němci i Slováci a jejich

do Kaplice a zde „tři dny a tři noci pařil“. Když

tedy čas příběh zaznamenat. Pavel se narodil
v roce 1922 na slovensko-maďarském pomezí
na Žitném ostrově jako syn zemědělce. V roce
1939 obsadili tuhle vesnici Maďaři a Pavel se
stal Maďarem. Protože Maďarsko bylo spojencem Hitlera, byl Pavel v roce 1941 povolán do
maďarské armády a určen k nasazení u Stalingradu. Ještě s jedním kamarádem před narukováním utekli na Slovensko, zde byli chyceni
a dostali na vybranou. Buď nastoupí do slovenské armády proti Rudé armádě anebo je

Zdroj: archiv Františka Schussera
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Co mám dělat, když se u mě

PROJEVILY PŘÍZNAKY COVID-19
Zpozorujete-li na sobě příznaky onemocnění, které se shodují s příznaky onemocnění COVID-19
(teplota nad 37,3°C, suchý kašel, zhoršené dýchání, ztráta chuti nebo čichu, zažívací obtíže),
postupujte následovně:
Zůstaňte doma a vyhýbejte se kontaktu s ostatními lidmi. Dojde-li ke kontaktu, mějte vždy zakrytá
ústa i nos (např. rouška, respirátor).
Kontaktujte telefonicky svého PRAKTICKÉHO LÉKAŘE, informujte ho o svém zdravotním stavu
a domluvte se na následném postupu.
 Bude-li mít lékař podezření, že se u Vás projevuje onemocnění COVID-19, vystaví Vám
elektronickou žádanku k testování průkazu tohoto onemocnění.
 Bude-li to Váš stav vyžadovat, vydá Vám lékař rozhodnutí o pracovní neschopnosti. Vaše
osobní přítomnost u lékaře není nezbytnou podmínkou k vydání tohoto rozhodnutí.
Kontaktujte telefonicky svého ZAMĚSTNAVATELE a informujte ho o Vaší situaci. Pokud nejste
v pracovní neschopnosti, zažádejte o volno či home office do doby zjištění výsledku testu.
 Do doby zjištění výsledku testu se vyhýbejte kontaktu s dalšími osobami, abyste případně
nešířil/a onemocnění dál.
Pokud Vám byla vystavena elektronická žádanka k odběru a testování, zarezervujte si odběr na
odběrovém místě dle pokynů vašeho lékaře.
 Seznam odběrových míst naleznete na:
https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/
 Alespoň 1-2 hodiny před odběrem si ideálně nečistěte zuby, nejezte a nepijte.
 Na odběrové místo a z něj cestujte ideálně vlastním autem, vyberte nejkratší možnou cestu,
dodržujte rozestupy od ostatních (minimálně 2 metry), mějte po celou dobu důkladně zakrytá
ústa i nos (rouškou či respirátorem), minimalizujte kontakt s okolním prostředím a často
si dezinfikujte ruce.
 Na odběrovém místě dodržujte stanovená organizační a protiepidemická opatření.
Na osoby, se kterými sdílíte domácnost, se do doby průkazu či vyvrácení nemoci COVID-19 nevztahují karanténní opatření, avšak je velmi vhodné, aby do doby konzultace Vašeho stavu s lékařem či
zjištění výsledku testu také minimalizovali kontakt s ostatními lidmi a na veřejnosti měli stále zakrytá
ústa i nos. Je-li to možné, je doporučováno těmto osobám během této doby využít práci či studium
z domova.
Výsledek testu Vám bude sdělen do 48 hod formou SMS. O výsledku testu informujte co nejdříve
svého PRAKTICKÉHO LÉKAŘE.

DĚKUJEME, ŽE DODRŽUJETE STANOVENÁ PRAVIDLA
A POMÁHÁTE TAK CHRÁNIT SEBE I SVÉ OKOLÍ.
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Co mám dělat, když jsem byl

V KONTAKTU S POZITIVNĚ
TESTOVANOU OSOBOU
O tom, že jste byl/a ve rizikovém kontaktu s osobou pozitivně testovanou na onemocnění COVID-19
(nakažená osoba), můžete být informován/a těmito způsoby:
 Kontaktuje Vás přímo nakažená osoba.
 Přijde Vám upozornění z aplikace e-Rouška.
 Kontaktuje Vás zaměstnanec hygienické stanice, popřípadě Váš praktický lékař.
Za rizikový kontakt se zpravidla považuje situace, kdy jste s nakaženou osobou pobýval/a déle než
15 minut a na vzdálenost menší než 2 metry, kdy současně minimálně jeden z Vás neměl dostatečně
zakrytá ústa a nos (rouškou či respirátorem). Zda se opravdu jednalo o rizikový kontakt, vyhodnotí
zaměstnanec hygienické stanice nebo lékař.
Pokud byl Váš kontakt s nakaženou osobou vyhodnocen jako významný, existuje jistá pravděpodobnost,
že jste se mohl/a také nakazit. Z tohoto důvodu postupujte následovně:
1

Zůstaňte doma a vyhýbejte se kontaktu s ostatními lidmi. Dojde-li ke kontaktu, mějte vždy zakrytá
ústa i nos (např. rouška, respirátor), nikoho se nedotýkejte.

2

Zjistíte-li informaci o Vašem významném kontaktu s nakaženou osobou jiným způsobem než od
zaměstnance hygienické stanice, kontaktujte telefonicky svého PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
a informujte ho o Vaší situaci.
 Lékař Vám vystaví elektronickou žádanku k odběru na průkaz nákazy COVID-19 a poučí
Vás o dalším postupu a nejvhodnějším termínu odběru.
 Vyhodnotí-li Váš kontakt za rizikový, bude Vám okamžitě nařízena domácí KARANTÉNA.
 Bude-li Vás poté kontaktovat hygienická stanice, informujte ji, že žádanku Vám vystavil lékař
a že Vám byla nařízena domácí karanténa.

3

Pokud Vás bude kontaktovat jako první zaměstnanec HYGIENICKÉ STANICE, který Váš kontakt
vyhodnotí jako rizikový, poučí Vás o dalším postupu, vystaví Vám žádanku k odběru a následnému
testování na průkaz nákazy COVID-19 a domluví se s Vámi na nejvhodnějším termínu odběru.
 V tomto případě kontaktujte svého praktického lékaře, který s Vámi probere záležitosti ohledně
domácí KARANTÉNY.

4

O své situaci informujte svého ZAMĚSTNAVATELE.

5

Pokud Vám byla vystavena elektronická žádanka k odběru a testování, zarezervujte si odběr dle
pokynů toho, kdo žádanku vydal.
 Seznam odběrových míst: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/
 Alespoň 1-2 hodiny před odběrem si ideálně nečistěte zuby, nejezte a nepijte.
 Na odběrové místo a z něj cestujte ideálně vlastním autem, pokud to není možné, vyberte si
nejkratší možnou cestu, dodržujte rozestupy od ostatních (minimálně 2 metry), mějte po
celou dobu důkladně zakrytá ústa i nos (rouškou či respirátorem), minimalizujte kontakt
s okolním prostředím a často si dezinfikujte ruce.
 Na odběrovém místě dodržujte všechna organizační a protiepidemická opatření.

6

Výsledek testu Vám bude sdělen do 48 hod formou SMS. O výsledku testu informujte
co nejdříve jak svého PRAKTICKÉHO LÉKAŘE.
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