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Jaký byl rok s covidem v našem 
městysu O průběhu šíření nemoci COVID - 19 a všech nařízení Vlády ČR jsme byli 

pomocí medií dostatečně informováni, proto mi dovolte alespoň částečně 
popsat změny, které se dotkly nás všech,

Úřad
15. března – omezené úřední hodiny. Po od 14.00–16.00 hod,
St od 8.00–10 hod.

16. března – 17. dubna – neprobíhal rozvoz jídel seniorům.

20. dubna – stále omezené úřední hodiny. Po, St od 8.00–10 hod, 
14.00–16.00 hod. Omezení osobního kontaktu s úřední osobou, dodržo-
vání odstupu 2 m, nutnost zajistit veškerá opatření proti shlukování lidí 
na chodbách a v čekárnách, zajištění možnosti dezinfekce rukou.

21. dubna – výdej obědů jen do menuboxů, zajišťování odstupu 2 m. Po-
volené svatby do 10 osob.

11. května – z důvodu nařízení Vlády ČR se koná schůze veřejného za-
stupitelstva v Hostinci u Martínka. Povolené sňatkové obřady do max. 
100 osob. Do tohoto počtu se započítávají snoubenci, svědci, oddávající 
a matrikář snoubenci nejsou povinni při obřadu nosit roušky. Obřadu se 
mohou účastnit i jiné osoby, např. různé asistentky zajišťující organizaci 
obřadu, fotograf, hudebník zajišťovaný obcí atp.

8. června – klasické úřední hodiny, povolené svatby a veškerá jednání 
na úřadě.

12. října – vláda ČR vyhlásila nová omezení, původně na 14 dní. Ome-
zení v počtu osob se nevztahovalo na jednání a schůze ústavních orgánů, 
úřadů. Opět možnost nákupu základních potravin od pracovníku úřadu 
a SDH. Úřední hodiny - Po, St od 8.00–10.00 hod, 13.00–16.00 hod. 
V ostatních dnech úřad uzavřen.

23. listopadu – omezený rozsah úředních hodin na 2 dny a max. 5 hod 
- Po, St od 8.00–10 hod, 14.00–16.00 hod, omezení osobního kontaktu. 
Veškerá jednání povolena, ale s dodržením hygienických opatření. 

Pošta
16. března – omezená otevírací doma - Po-Pá od 7.30–9.00 hod, Po a St 
od 14.00–15.30 hod.

16.–24. března – poskytovány jen základní a nejnutnější poštovní služ-
by (výplaty sociálních dávek, listinné zásilky, balíky a složenky).

23. března – pošta vyzývá občany, aby navštěvovali pobočku jen s rouš-
kou, šátkem nebo šálou.

22.–24. března – změna – nevydávají se důchody.

20. dubna – změna otvírací doby - Po-Pá od 7.30–11.30 hod, Po a St 
od 14.00–16.00 hod.

Knihovna
14. března – knihovna uzavřena.

28. května – knihovna otevřena plně, ale přísné opatření (kniha do ka-
rantény – omývání knih dezinfekcí).

1. července – stanovena nová opatření – knihovnice musí dezinfikovat 
ruce při kontaktu s knihou. Ruší se povinnost nosit roušky.

14. října – zpřísnění opatření, zákaz hromadných akcí nad 5 osob.

Současnost – omezený provoz, jen bezdotykově „přes okénko“ 

Prodejny potravin (Jednota, Malpo)
18. března – upravena otevírací doba prodejny Jednota: Po-Pá 7.00-
17.00 hod, So 7.00-11.00 hod. V době mezi 7.00–9.00 hod mohou 
do obchodů s potravinami, do drogerií a lékáren pouze senioři ve věku 
nad 65 let. Docházelo k úpravám stanoveného času pro nákupy seniorů. 
Po měsíci opatření zrušeno.

8. června – došlo k rozvolnění, otevřely se všechny obchody.

18. září – nově povinné odstupy 2 m a nutná dezinfekce rukou.

28. října – Malpo uzavřelo nedělní prodej, ve všední den jen do 20.00 
hod.

4. listopadu – zákaz maloobchodního prodeje s výjimkami (galanterie, 
lékárny, železářství, květinářství, ...) a nově časové omezení (zákaz pro-
deje v neděli a od 20.00–5.00 hod).

18. listopadu – v obchodech platilo omezení počtu osob. Jedna osoba 
pro sebe musela mít prostor 15 m2. V Jednotě připravený přesný počet 
nákupních košíků, aby nedocházelo k porušení nařízení. 

27. prosince – zákaz maloobchodního prodeje, otevřené jen některé 
prodejny (potraviny, lékárny, drogerie, železářství, ...). Velké obchody 
nesměli prodávat sortiment uzavřených obchodů. 

ZŠ a MŠ Besednice
11. března – zavíráme základní školu. Mateřská škola a jídelna stále 
v provozu. Učitelé a děti začínají s online výukou.

11. května – dobrovolný návrat žáků 9. tříd z důvodu přípravy na přijí-
mací řízení, max. počet žáků v jedné místnosti byl 15.

25. května – rozvolnění – do škol se vrátila 1. a 2. třída. Povinné roze-
stupy – děti byly umístěny po jednom v lavici.

1. září – všechny děti nastupují zpátky do škol, roušky povinné všude 
kromě samotných tříd. 

5. října – začal platit na dobu 30 dnů na území České republiky nouzový 
stav, uzavřely se střední školy. Mateřská a základní škola pokračovala 
v prezenční výuce. 

9. října – uzavřená vnitřní sportoviště – tělocvična. 

12. října – došlo k zákazu zpěvu vyjma mateřské školky.

14. října – opět uzavřeny základní školy, družiny a školské kluby. Naše 
mateřská školka a jídelna zůstaly pro děti otevřené. Možnost výdeje obě-
dů pro žáky na distanční výuce.

5. listopadu – probíhají online třídní schůzky s rodiči.

18. listopadu – návrat dětí do škol (nastoupila 1. a 2. třída ZŠ). Zrušení 
TV a hodiny zpěvu.

25. listopadu – návrat žáků závěrečných ročníků středních škol.

30. listopadu – návrat žáků 2. stupně do škol.

21. prosince – zákaz přítomnosti všech žáků ve škole.



Kostel
13. března – omezení, bohoslužby bez účasti veřejnosti.

11. května – nutnost dodržování některých pravidel (rozestupy 2 m, účast 
na bohoslužbách max. 100 osob, nutná dezinfekce rukou). Účastníci bo-
hoslužby musí mít ochranné prostředky dýchacích cest, vyjma okamžiku 
přijetí Eucharistie/Večeře Páně. V rámci bohoslužby se vynechává po-
zdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady. Stejná 
pravidla se použijí i pro svatby a křty. Kostely mimo bohoslužeb zůstávají 
otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

1. září – zakázané všechny duchovní akce ve vnitřních prostorech nad 
500 osob, ve venkovních nad 1000 osob. 

9. října – účast na bohoslužbách nejvýše 100 osob. Zákaz zpěvu.

12. října – účast na bohoslužbách nejvýše 10 osob. Zákaz zpěvu.

27. prosince – aktuálně platí 10 % kapacity kostela, tj. 20 lidí při bohoslužbách.

Restaurace 
14. dubna – zakázán provozu restaurací v ČR, Hostinec u Martínků byl 
uzavřen, původně na 10 dní.

20. dubna – výdej obědů z okénka – otvírací doba od 11.00–13.00 
hod. Zajištění opatření proti shlukování lidí na terase, výdej obědů jen 
do menuboxů, zajišťování dostupu 2 m. Dodržování používání ochran-
ných prostředků dýchacích cest.

25. května – otevření venkovních zahrádek, jídlo a pití jen do plasto-
vých nádob. Vnitřní prostory uzavřeny, výdej přes okénko.

8. června – znovu otevřené vnitřní prostory restaurací.

9. září – od 24.00–6.00 hod jsou uzavřené provozovny všech stravova-
cích služeb, včetně barů a nočních klubů. Výdej jídla do krabiček a pře-
nosných boxů.

9. října – otevřeno jen do 20.00 hod. U stolu smí sedět maximálně 4 osoby 
s rozestupy 1,5 m. Provozovatel je povinen evidovat počet míst k sezení.

12. října – restaurace do 22.00 hod. U stolu jen 6 zákazníků.

4. listopadu – omezené provozy restaurací a hospod. Zákaz pití alkoho-
lu na veřejných prostranství.

23. listopadu – další omezení ve stravovacích provozovnách.

10. prosince – nouzový stav prodloužen do 23. prosince. Zákaz stravo-
vacích zařízení, zákaz prodeje rozlévaného nápoje na veřejnosti.

27. prosince – uzavření všech restaurací. Výdej jídel jen přes okénko.

Roušky
13. března – zhoršuje se situace, v ČR nedostatek roušek a respiráto-
rů. V Besednici se začínají šít roušky. Rozdávají se v Jednotě, na poště 
a na úřadě.

19. března – vyhlášená povinnost si mimo bydliště zakrývat ústa a nos 
rouškou, šátkem či jinou pokrývkou. 

25. května – povinnost nošení roušek jen ve všech vnitřních prostorech 
staveb, v dopravních prostředcích a v blízkosti dvou osob vyjma rodin-
ných příslušníků.

29. července – povinnost roušek jen ve všech zařízeních zdravotních 
a sociálních služeb. Dále na všech úřadech. V dopravních prostředcích 
a vnitřních prostorech budov roušky jen doporučené.

19. srpna – zatím nejsou roušky povinné, jen doporučené.

1. září – povinnost nosit roušky ve veřejných vnitřních prostorech (úřa-
dy, pošty, obchod). Pokračuje povinnost nošení roušek v autobusech 
i ve vlacích. Nově např. u kadeřníka a v restauracích. Zrušeno pro osoby 
při výkonu sportovní činnosti.

10. září – mimořádné opatření MZ vymezuje řadu výjimek z povinnos-
ti nošení roušek, obdobně jako na jaře, a to např. u osob s postižením 
intelektu či poruchou autistického spektra, u dětí do dvou let, učitelky 
v MŠ, sportovci atd. 

21. října – byla zavedena povinnost nošení roušek pro osoby v blízkos-
ti menší než 2 metry a v autě. Výjimky platila pro rodinné příslušníky 
a pro sportovce.

Služby
12. března – uzavřeny masérské a kadeřnické služby v Besednici.

16. března – obvodní lékařka vyzývá pacienty, aby navštěvovali ordina-
ci jen v akutních případech nebo ji kontaktovali telefonicky.

24. dubna – obnoven provoz všech provozoven.

11. května – otevřeno kadeřnictví, provozovny v nákupních centrech 
nad 5000 m2 a provozovny nad 2500 m2 mimo nákupní centra.

25. května – povoleny některé služby (např. masérské, kosmetické, ...). 

22. říjen – uzavření provozoven služeb.

3. prosince – otevření provozoven služeb.

23. prosince – uzavření provozoven služeb. 

Veřejnost, kultura
7. března – autobusoví přepravci vyzývají cestující, aby do autobusu 
vstupovali s ochranou dýchacích cest.

10. března – zákaz všech divadelních, hudebních a společenských před-
stavení s účastí nad 100 osob.

12. března – omezen volný pohyb osob.

13. března – 13. června – v Besednici zrušeny veškeré kulturní akce.

16. března – uzavření státních hranic, občané nemohli až na výjimky jez-
dit za prací do Rakouska. Uzavřen sběrný dvůr ve Velešíně a obec zve-
řejňuje informaci o možnosti zakoupení základních potravin pro občany.

7. dubna – možnost provozování sportovní činnosti ve venkovních spor-
tovištích.

11. května – povoleny hromadné akce s účastí do 100 osob.

25. května – povoleny hromadné akce s účastí do 300 osob (vnitřní 
i venkovní prostory). Zavedení dočasné ochrany vnitřních hranic.

8. června – otevřena divadla, zámky, kulturní akce do 50ti osob.

1. září – zakázány kulturní a hudební akce ve vnitřních prostorech       
nad 500 osob, ve venkovních nad 1000 osob. 

24. září – další omezení hromadných akcí. 

3. října – konec roku – zrušeny veškeré kulturní akce v Besednici

5. října – začal platit na dobu 30 dnů na území České republiky nouzo-
vý stav, zakázané hromadné akce nad 10 osob ve vnitřních prostorech.

9. října – zákaz koncertů, divadelních představení, kde se zpívá a tančí. 
Divadelní a filmová představení s povinným rozestupem a možná účast 
osob do 500. Opět uzavřena vnitřní sportoviště a zákaz používání veřej-
ného bezdrátového Internetu.

12. října – zákaz shromažďování více jak 6 osob, vyjma členové spo-
lečné domácnosti.

28. října – začal platit zákaz nočního vycházení mezi 21.00–5.00 hod. 
Doporučená práce z domova. Výjimky platí mimo jiné pro cesty do za-
městnání, výkon povolání nebo neodkladné cesty z důvodu ochra-
ně života, zdraví a majetku. Venčení psů ve vzdálenosti do 500 metrů 
od bydliště. 

4. listopadu – zákaz zpěvu více jak 5 osob ve vnitřních prostorech, Zá-
kaz připojení na veřejný internet.

27. prosince – stále platí zákaz volného pohybu osob mezi 21.00–5.00 
hod. Povolené venčení psů do 500 m od bydliště. Povoleno pobývat 
na veřejných místech v max. počtu 2 osob.
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Situace ČR
Březen – ve funkci ministra zdravotnictví pan Adam Vojtěch.

21. září – ministr zdravotnictví Adam Vojtěch oznámil svoji rezignaci.  
Novým ministrem zdravotnictví se týž den stal Roman Prymula.

23. října – Prymula rezignoval.

29. října – jmenoval prezident Miloš Zeman v Lánech nového ministra 
zdravotnictví Jana Blatného.


