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březen  2020 
 

Vážení spoluobčané, 
 

 přinášíme Vám další informace spojené se současnou situací a chodem našeho městečka. 
 

Na základě požadavků a vyvinutému tlaku obcí se podařilo naší ORP (obec s rozšířenou 

působností, v našem případě to jsou Karlovy Vary) zajistit dodávku nedostatkové protivirové 

desinfekce. Bohužel, pouze v množství 25 litrů na obec. Uznávám, že je toto množství nicotné 

s ohledem na Vaše potřeby, ale zároveň věřím, že jde o první „vlaštovku“, za kterou budou následovat 

další. Jedná se o desinfekční antivirucidní prostředek na bázi alkoholu. 
 

Vyzývám zájemce o tento přípravek, aby se dostavili (1 zástupce z rodiny) zítra tj. 31.3.2020 

v čase 10.00 - 11.00 a 17.00 - 18.00 hodin k budově čp. 1 (bývalá radnice na náměstí). Zde každému 

odlijeme do Vámi přinesené nádoby 200 ml. této desinfekce. I v tomto případě, prosím, dodržujte 

vládní nařízení o omezení setkávání v počtu max. 2 osob a vzdálenosti 2 metrů. Doufám, že alespoň 

takto drobně uspokojíme nejnutnější potřebu desinfekce v rodinách. 
 

Senioři a občané starší 65 let, kteří mají o desinfekci zájem, zavolejte, nebo napište sms na můj 

telefon 724 180 369. Spojíme se s Vámi a s desinfekcí přijdeme za Vámi domů. 
 

Dále Vás všechny žádám, abyste sledovali vitríny města na náměstí, výlohu obchodu, naše 

internetové stránky a případné zprávy v městském rozhlase. Zde všude umísťujeme všechna důležitá 

oznámení a rozhodnutí k situaci kolem nákazy virem Covid-19. V případě zajištění dalších ochranných 

pomůcek budeme předávat informace právě tímto způsobem. 
 

I nadále platí, již v minulém Občasníku avizovaná, nabídka na zajišťování nákupu potravin a 

vyzvednutí léků. 
 

Taktéž opětovně oznamuji, že veškeré dotazy, náměty, případné požadavky a další můžete 

uplatnit na mém výše uvedeném telefonu. Plno z Vás toho již využilo a věřím, že ke spokojenosti 

všech. 
 

Vyzývám, zejména rodiče nezletilých, aby dohlédli (i „na dálku“ z práce) na dodržování všech 

platných nařízení. Skutečně není v současnosti žádoucí, aby se děti setkávaly na náměstí, hřištích, nebo 

v parku a zde s rouškami staženými na krku trávily odpoledne. Věřím, že udržet děti již druhý týden 

doma je obtížné, ale rozšířit vir a následně uzavřít obec, je daleko větší problém. Uvědomte si to. 

Osobně nemohu stále působit jako „dráb“, který je opakovaně „rozhání“. Děkuji. 
 

Nyní z trochu lepší stránky. I u nás se zvedla vlna vzájemné pomoci a já bych i zde chtěl 

poděkovat p. Martě Bočkové za její nastartování výroby roušek, které jsou volně k dispozici 

v obchodě. Jí následovala p. Jana Průchová (Mikulová), p. Vladimíra Žáková, p. Ivanka Mládková a  

p. Šárka Čadková (Házová). Paní Marie Slabá své vyrobené roušky rozdávala přímo zájemcům - 

rodinám Nových paneláků. Jednorázové rukavice a nabídku na pomoc s nákupy nabídla sl. Denisa 

Vlková. Dále děkuji za nabídku zajištění nákupů, léků a další pomoci firmě p. Jana Průchy z 

Odolenovic a také za nabídku jakékoliv pomoci našim hasičům. Myslím, že v neposlední řadě patří 

díky i našim prodavačkám prodejny COOP, které to s námi určitě nyní nemají jednoduché. Snad jsem 

na nikoho nezapomněl. 
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