
S městem Votice 
jste v bezpečí

Informační leták ORP Votice
Potřebujete nakoupit, obstarat léky či roušku? 

I město Votice má svou „112“.
Volejte 7 dní v týdnu od 8:00 do 14:00 na tel. číslo 317 830 112 a vše vám doneseme až domů.

Potřebujete si něco vyřídit 
na městském úřadě?

Zůstaňte v bezpečí svého domova a přesto ve spojení s námi.            
Jak?
a) telefonicky na čísle 317 830 111 
b) datovou schránkou ID: 9gbbwng nebo přes e-mail podatelna@
votice.cz
c) poštou přes adresu Městský úřad Votice, Komenského ná-
městí 700, 259 17 Votice
d) v neodkladných případech si sjednejte schůzku telefonicky 
či využijte on-line objednávkový systém (veškeré kontakty jsou 
na www.mesto-votice.cz)

A pamatujte: Občané, u nichž v občanském průkazu nebo 
v cestovním pase skončila doba platnosti těchto dokladů po dni 
1. března 2020, mohou na území České republiky prokazovat 
svoji totožnost i nadále těmito neplatnými doklady. Osoby, 
jimž  skončila platnost řidičského průkazu během nouzového 
stavu, mohou na území České republiky řídit motorové vozidlo 
pro příslušnou skupinu motorového vozidla. Po dobu trvání 
nouzového stavu není držitel řidičského průkazu, jehož plat-
nost skončila během nouzového stavu, povinen jej odevzdat.

Nemáte ještě zaplacené místní 
poplatky?

Splatnost místních poplatků za psa a za odpady ve Voticích 
byla prodloužena do 30. června 2020. Prosíme Votičáky, aby 
nechodili platit místní poplatky osobně na úřad a využili raději 
možnost platby z pohodlí domova prostřednictvím platby kar-
tou, převodu z účtu aj. Pro platbu online se stačí jen bezplatně 
zaregistrovat na stránce https://votice.mobisys.cz a vyplnit zde 
své rodné číslo. Veškeré informace k platbě Vám pak přijdou 
do e-mailu.

Nemáte hlídání pro své děti?
Nezáleží na tom, jste-li lékař, hasič či policista. Pro všechny 

obyvatele ORP Votice, kteří potřebují hlídání pro své děti, za-
jišťuje tuto službu ZŠ a MŠ Votice. Žádost adresujte ředitelce 
školy telefonicky na číslo 736 681 297.

Město Votice je tu pro vás. 
Spolu to zvládneme. 

Aktuálně Votice 6. 4. 2020 v 16:40



Požehnání městu Votice a farnosti
VOTICE Ve středu 25. března se 

uskutečnila schůzka mezi starostou 
Votic Jiřím Slavíkem a panem fará-
řem Piotrem Henrykem Adamczy-
kem. Pan farář při této příležitosti 
požehnal městu Votice a farnosti 
a do okna pracovny starosty města 
bylo vystaveno Palladium země české, 
které je tradičně spojováno se zvláštní 
ochranou mocí nad českými zeměmi 
v nejtěžších dobách, mezi které pan-
demie koronaviru nepochybně patří. 
Palladium země české se vzývalo o po-
moc v dobách morů, nebo v dobách 
totalitní nesvobody. 

Pan farář všem vzkazuje a povzbu-
zuje: „Každý den probíhá večer mod-
litba k Panně Marii Votické v klášteře  
sv. Františka z Assisi, po které je vynesena 
na chvíli ven monstrance s eucharistií 
Ježíše Krista. Věřím, že nás bude všechny 
Matka Boží chránit před současnou ne-
bezpečnou pandemií koronaviru, která by 
se dala přirovnat v naší relativně nedávné 
minulosti k epidemii Španělské chřipky, 
která probíhala po konci první světové 
války. Musíme v této těžké době myslet 
pozitivně, mít důvěru v sama sebe a také 
mít důvěru v Boha a Pannu Marii Vo-
tickou, protože ta nás ve Voticích vždy 
chránila před zlým a špatným. Za vše 
bych zmínil ochranu před drancováním 

švédskými vojsky za Třicetileté 
války.“ 

Pan farář by rád všem při-
pomněl, že: …“předsíň farního 

kostela sv. Václava je otevřena každý 
den od 10:00 do 18:00, kde je pro věřící 
ponechané klekátko, aby se mohli i v této 
době pomodlit, nebo poprosit o ochranu 
pro sebe a své blízké.“ 

Palladium země české je kovový 
reliéf Madony s Dítětem zarámovaný 
a chovaný v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie ve Staré Boleslavi. Podle legendy 
ho dostala sv. Ludmila od sv. Metoděje 
při svém křtu a po její mučednické 
smrti jej zdědil patron českých zemí 
sv. Václav, který Palladium nosil ne-
ustále u sebe na hrudi. Za dobu jeho 
existence muselo být pro svůj mimo-
řádný duchovní význam několikrát 
ukryto před nepřáteli českého státu 
jako byli Švédové, Turci nebo němečtí 
nacisté. Stále větší pozornost Čechů 
k Palladiu také soustředily obavy o bu-
doucnost Československa, ohrožova-
ného nacistickým Německem. Pouti 
do Staré Boleslavi získávaly stále více 
manifestační charakter. Hlavní jubi-
lejní slavnosti Palladia při příležitosti 
třístého výročí návratu milosrdného 
obrazu ze saského uloupení se roku 
1938 konaly 7. - 11. září. Dodnes se 
každoročně konají do Staré Boleslavi 
tradiční pouti za Palladiem, které má 
významný duchovní a ochranný vý-
znam pro české země. 

Fungování služeb ve Voticích 
v době nouzového stavu 

Škola a školka
Na základě nařízení vlády není možná osobní přítomnost žáků 

na výuce. Podrobnosti o distanční výuce se dozvíte na webových 
stránkách ZŠ Votice. Z rozhodnutí zřizovatele je uzavřena i vo-
tická mateřská škola. Termín zápisů do ZŠ Votice byl stanoven 
od úterý 14. do pátku 24. dubna 2020 v pracovní dny od 8:00 
do 12:00 hodin. Každé pondělí a středu pak ještě od 16:00 do 16:30 
hodin. K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 
2014 a starší (i děti s odkladem povinné školní docházky). Zápis 
bude probíhat prostřednictvím datové schránky školy hqz3ck7, 
emailem na skola@skolavotice.cz, poštou na adresu Základní 
a mateřská škola Votice, příspěvková organizace, Pražská 235, 
259 01 Votice, nebo osobním jednáním zákonného zástupce 
bez přítomnosti dětí. Pro případné dotazy volejte nebo pište 
na skola@skolavotice.cz, kratochvilovam@zsvotice.cz nebo 
tel.: 736 681 297. K zápisu využijte vchodu z Pražské ulice. 
Informace o zápisu do ostatních škol ORP Votice najdete na 
jejich webových stránkách.

MKC - IC, kino, knihovna, kulturní akce
Po dobu trvání nouzového stavu je z nařízení vlády uzavřeno 

votické turistické informační centrum, votický klášter, knihovna 
a nebudou probíhat žádné kulturní, sportovní a společenské 
akce včetně promítání v kině. Venkovní sportovní areály na 
Voticku lze využívat pouze ve dvou osobách v roušce a s dvou-
metrovým odstupem. 

Finanční úřad
Po dobu trvání nouzového stavu je Finanční úřad Votice 

(pracoviště 2 +2) dočasně uzavřen.

Bankovní služby 
Po dobu trvání nouzového stavu je pobočka České spořitelny 

Votice uzavřena. Ke dni 31. března ukončila poskytování svých 
služeb ve Voticích Komerční banka. 

Česká pošta 
Po dobu trvání nouzového stavu bude mít pošta ve Voticích 

otevřeno jen v pracovní dny, a to od 8:00 do 16:00 hodin. V čase 
od 8:00 do 9:00 budou obsluhováni výhradně klienti starší 65 
let, držitelé průkazů ZTP/P starší 50 let, včetně jejich doprovodu 
a osoby pracující v pečovatelských službách. Vstup na poštu je 
možný jen jednotlivě s ochranou úst a nosu. 

Sběrné dvory
Od 1. dubna je pro občany Votic k dispozici Sběrný dvůr 

v Luční ulici. Na sběrných dvorech nebudou dočasně požado-
vány podpisy na dokladu o příjmu odpadu. Vstup do sběrného 
dvora bude prováděn jednotlivě, a to s ochranou úst a nosu 
a s ochrannými rukavicemi. Budou dodržována pravidla o dvou-
metrovém rozestupu lidí.

Velkoobjemové kontejnery 
Velkoobjemové kontejnery pro votické místní části budou 

přistaveny dle plánovaného harmonogramu. 

Omezení ve veřejné dopravě
Regionální autobusová doprava v závazku veřejné služby 

(tedy bez komerčních spojů) jezdí aktuálně podle prázdnino-
vého jízdního řádu. Nejezdí tedy obvykle ranní a polední školní 
spoje. V dálkové dopravě došlo k zastavení provozu expresů 
Ex7 a omezení v provozu rychlíků R17 ze stanice Olbramovice. 
Podrobnosti se dozvíte na webu Českých drah. 

Restaurace
Platí zákaz provozu restauračních zařízení. Výdej jídla je 

možný jen přes výdejní okénko.

Mše svaté
Po dobu pandemie koronaviru nesmí probíhat z bezpeč-

nostních důvodů mše svaté. 

                                                                                                                                                                                                                    Informační leták ORP Votice     



                                                                                                                                                                                                                    Informační leták ORP Votice     

Odběrová místnost
- otevřeno pouze každé pondělí od 7:00 - 9:30, ostatní dny až do odvo-
lání zavřeno

Oční ordinace - MUDr. Maria Markovičová
úterý   7:00 - 14:00
středa  7:00 - 14:00
pátek   7:00 - 14:00
- objednání pouze po předchozí tel. domluvě na tel.: 317 814 177

ORL - MUDr. Alena Hrubošová
Ordinace do odvolání uzavřena.
V případě potřeby léků možno volat na tel.: 774 723 813

Fyzioterapie - Mgr. Dita Němcová
- objednávky na tel.: 731 511 029

Chirurgie - MUDr. Zdeněk Špale
pondělí 8:00 - 14:00 (14:00 - 16:00 - jen zvaní)
pátek     8:00 - 13:00
- ambulance zatím bez omezení provozu
- návštěvy pouze s akutními stavy a nutné kontroly (po operacích a zá-
krocích)
tel.: 773 628 262

Ortopedie - MUDr. Adolf Jaroš
úterý   13:00 - 15:00
středa    8:00 - 12:00
- pouze akutní onemocnění
tel.: 317 812 412

 Zubní ordinace - MUDr. Jana Dostálová
- obj. po telefonické domluvě na tel.: 317 812 844, 721 110  028

Zubní ordinace - MUDr. Božena Severová
po - pá  7:00 - 11:00
- objednávky po tel. domluvě na tel.: 317 813 272

MUDr. Dana Horešovská
po - pá  7:00 - 10:00 
- pouze po tel. domluvě na tel.: 317 813 270

MUDr. Anna Hamplová
tel.: 317 813 251

MUDr. Petr Zítko
pondělí    8:00 - 11:00 Votice
úterý        8:00 - 11:00 Votice
středa       8:00 - 11:00 Vrchotovy Janovice
čtvrtek     8:00 - 11:00 Votice
pátek        8:00 - 11:00 Votice
- návštěvu ohlašte telefonicky na tel.: 603 922 754

Sono, ECHO, Kardiologie - MUDr. Roman Kuchař
pondělí    7:30 - 8:00

Interna - MUDr. Radek Bár
pondělí    7:00 - 14:30

Interna, Sono, Echo - MUDr. Roman Kuchař
středa       7:30 - 12:00
- objednávky na tel.: 317 814 720

Gynekologická ambulance - MUDr. Roman Petřík
pondělí, středa, pátek     8:00 - 11:00
- pouze akutní případy a těhotné
- objednávky pouze telefonicky na tel.: 317 812 414

RTG
pondělí       9:00 - 13:00
úterý         13:00 - 15:00
středa          8:00 - 15:00
čtvrtek        9:00 - 12:00
pátek           9:00 - 13:00
- ordinační doba na tento a příští týden

Dětské - MUDr. Jan Koláčný
pondělí - pátek   6:30 - 11:00
- po dobu nouzového režimu zrušena odpolední ordinace 
tel.: 317 813 271, 732 236 806

Dětské - MUDr. Hana Zemanová 
- od 14. 4. nová ordinace na adrese Pražská 290, Votice

pondělí            14:00 - 16:00
úterý, středa    10:30 - 12:00
čtvrtek             10:30 - 11:30
- preventivní prohlídky budeme vykonávat pouze dětem do 1. roku a pouze 
po tel. domluvě (Votice)
- ordinace v Jankově pouze pro nemocné a po tel. domluvě (preventivní 
prohlídky dětí do 1. roku se do odvolání ruší)
tel.: 778 149 650, 317 813 250

Neurologická ambulance - MUDr. Eduard Šebek
pondělí - čtvrtek   7:30 - 11:30 , 12:00 - 14:30
pátek                       7:30 - 11:30 , 12:00 - 14:00
- pouze objednaní na tel.: 776 517 100

Lékaři ve Voticích - telefonní čísla a hodiny, do kdy telefonovat
Popis E-receptu zjednodušeně:
Jen zavoláte svému lékaři, představíte se, uvedete, jaké léky potřebujete 

a řeknete, že chcete poslat recept SMSkou/přes telefon. Máte mobilní te-
lefon? Nadiktujte své číslo. Pokud ne, může jít o číslo kamarádky, rodiny, 
úředníka. Mobil vám poté zapípá na novou zprávu. Mobil si vezmete 
sebou do lékárny a ukážete lékárníkovi - ten už bude vědět, jak recept 
vyzvednout.
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Musíme si pomáhat 
Současná epidemie koro-

naviru výrazně omezila náš 
běžný život, městský úřad 
Votice ale i  přes výrazné 
omezení úředních hodin 
nadále funguje a  pracuje. 
Úředníci do práce dochází 
vždy jen v jedné skupině, aby 
v případě karantény byl úřad 
nadále akceschopný a mohl 
řádně fungovat. Každý týden 
se schází pravidelně krizový 
štáb, který velmi intenzivně 
pracuje a řeší úkoly spojené 
s krizovým řízením. Na úřadě 
probíhají pravidelně i porady 
pracovních skupin, kde se 
rozdělují úředníkům úkoly 
z  krizového řízení jako je 
například linka pomoci se-
niorům. 

Ve  veřejně přístupných 
budovách probíhají zvýšená 
hygienická opatření, dochází 
k dezinfekci klik, zábradlí, dále 
pracovníci společnosti Com-
pag provádí dezinfekci laviček 
v centru města, autobusových 
zastávek a samotného autobu-
sového nádraží. Město pro tyto 
potřeby zakoupilo dezinfekční 
prostředky ze svého rozpočtu 
a část dezinfekce už i získalo 
od státu. Tyto dezinfekce jsou 
dále přerozdělovány i obcím 
ORP Votice, které provádějí 
podobné dezinfekce veřejných 
prostranství. I přes velkou po-
moc a dary od  občanů, město 
za vlastní prostředky zakoupilo 
roušky, které jsme dali těm nej-
potřebnějším, a to pečovatel-
ské službě, hasičům, lékařům, 
záchranné službě a případně 
seniorům. 

I když jsou jiné úřady často 
zcela uzavřené, tak ten votický 
se snaží pro své občany zajistit 
chod alespoň těch nejdůleži-
tějších agend, i když s přísným 
dodržováním hygienických 
a bezpečnostních předpisů. Pro 
město a tím spíše menší obce 
Voticka je často velice těžké 
se orientovat ve stále nových 

a nových usneseních vlády, 
mimořádných opatřeních 
ministerstva zdravotnictví, 
rozhodnutích hejtmanky Stře-
dočeského kraje nebo ve vý-
kladu stanovisek ministerstva 
vnitra. Tato nařízení se často 
mění ze dne na den a často 
jsou i protichůdná a je často 
komplikované si je správně 
vyložit a okamžitě je provést 
v praxi. Za většinu úkolů zod-
povídá starosta města, který 
vyjma běžné agendy spojené 
s chodem vedením prioritně 
zajišťuje každodenně i úkoly 
spojené s krizovým řízením, 
což je velice náročné na čas.  
Podobné to je na malých ob-
cích, kde starostové svým sou-
sedům nabízí osobní pomoc 
a pomáhají jim zajistit základní 
životní potřeby. 

Tento informační leták 
vznikl na  městském úřadě 
ve  Voticích s  potřebou in-
formovat vás občany Voticka 
o opatřeních, která se vás bez-
prostředně dotýkají. Další in-
formace o tom, co změnil nou-
zový stav se dozvíte v příštím 
vydání Votických novin. 

Úkolů je opravdu hodně 
a  snažím se nic nezanedbat 
ani ve vztahu k městu, tak ani 
k pomoci obcím v ORP Votice. 
Musíme si pomáhat!  říká sta-
rosta města Jiří Slavík. 

Slovo starosty Jiřího Slavíka 
Vážení spoluobčané, Voti-

čáci, sousedé,
dovolte mi, abych se 

na vás na stránkách tohoto 
informačního letáku krátce 
obrátil se zamyšlením nad stá-
vající situací. Zákeřný virus 
postihl nejdříve pevninskou 
Čínu, Irán nebo Itálii a nyní 
paralyzuje zejména Spojené 
státy Americké. V dnešním 
propojeném světě se nákaza 
nevyhnula ani České repub-
lice a ani našemu okresu. 

Chtěl bych z celého srdce 
poděkovat všem dobrovolní-
kům, kteří nám pomáhají s roz-
náškou léků, nákupů i roušek. 
Děkuji lidem, kteří nezištně 
šijí roušky, nebo nám posky-
tují jinou materiální pomoc 
nedostatkových ochranných 
prostředků. Jsem nesmírně 
hrdý na to, že máme ve Voti-
cích tak aktivní občany, pro 
které není pomoc druhým jen 
prázdnou a falešnou frází bez 
konkrétního činu. Poděkovat 
bych chtěl i všem votickým 
zdravotníkům, pracovníkům 
v sociálních službách, hasičům, 
strážníkům městské policie, 
policistům z místního obvod-
ního oddělení, řidičům auto-
busů, pracovníkům společnosti 
Compag Votice, prodavačkám 
v obchodech, učitelům, úřed-
níkům městského úřadu a také 
svým nejbližším spolupracov-
níkům a kolegům ve vedení 
radnice za pracovní nasazení 
v nelehkých podmínkách. 

Život v  karanténě se ale 
nezastavil a ač to možná bude 
znít tvrdě, tak nás to mnohému 

naučil. Vidíme, že zdraví nás 
a našich nejbližších není sa-
mozřejmost. Vidíme, že setká-
vat se osobně s našimi přáteli 
a kamarády není přežitkem 
moderní doby, sociálních sítí 
a internetu a v současné době 
mnohým z nás právě popoví-
dání se známými zkrátka chybí. 
Vidíme, že ne vše, co bychom 
si za  normálních okolností 
koupili, skutečně potřebujeme 
k  našemu běžnému životu. 
Uvědomujeme si, že trávit ho-
diny v nákupních centrech je 
jen ztrátou času, který můžeme 
využít lépe. Uvědomujeme si, 
že péče o naše děti není tak 
snadná, jak se nám občas může 
zdát, zejména jejich vzdělávání 
doma není vůbec jednoduché. 
Moderní hektická doba klade 
velký důraz na tvorbu zisku, 
blahobyt, obecně na konzum 
a vytrácí se z ní obyčejné lidské 
porozumění. Život v karanténě 
není snadný pro nikoho, do-
konce i pro naše teenagery 
a dvacátníky, u kterých bychom 
si mohli s předsudkem říci, 
že žijí často přespříliš na in-
ternetu. Rád bych věřil, že až 
pandemie opadne, odneseme si 
z této doby více solidarity, lid-
skosti a trochu zpomalíme náš 
často velice uspěchaný život. 

I když budou letošní Veli-
konoce bez tradiční pomlázky 
a dalších zvyků, věřím, že o to 
více je prožijete v poklidné at-
mosféře. Přeji vám příjemné 
prožití velikonočních svátků 
v kruhu nejbližší rodiny.  

Pevné zdraví vám všem 
přeje Jiří Slavík 


