V Kámeně 20. 3. 2020

Hlášení obecního rozhlasu
Vážení spoluobčané,
vzhledem k současné situaci ohledně šíření nákazy koronavirem a kvůli tomu, že příští týden
z důvodu opravy nebude vařit družstevní jídelna, jsme se rozhodli pro naše občany obědy
zajistit z Bufetu Na Panské v Pacově. Cena obědového menu (polévka + hl. jídlo) bude
80,- Kč/porci. Dopravu včetně jednorázových boxů na jídlo uhradí obec Kámen.
V případě zájmu o závazné zajištění obědu, mi prosím volejte kdykoliv do neděle 22. 3.
večer na tel. číslo: 724 520 175. Kontakt na mě najdete i na webových stránkách obce.
S jedním dodavatelem jednáme o nákupu dezinfekce na ruce a látky i tkalouny na ušití
dalších roušek. Podrobnosti budeme vědět začátkem příštího týdne. Dezinfekci bychom rádi
poté dodali do každé domácnosti zdarma.
Pokud by někdo z vás potřeboval zajistit další věci, např. nákupy, vyzvednutí léků, apod.,
klidně se na nás, zastupitele, obraťte.
Nákup základních potravin, léků a drogerie a jejich rozvoz pro seniory a jiné potřebné
osoby v naší obci od pondělí 23. 3. nabízí také Farní charita Pacov.
Roušek nebude nikdy dost, a proto bych vás ráda požádala, kdo můžete, chcete a umíte šít,
přiložte, prosím, ruku k dílu a šijte roušky nejen pro sebe, ale i třeba pro sousedy nebo další
spoluobčany. Dobře se jako odběrné místo osvědčila místní Jednota, kam vyrobené roušky
můžete dodávat.
Vám všem chci touto cestou rovněž velmi poděkovat. Za to, že v této nelehké době myslíte
na ostatní, že jste solidární, pomáháte si, že šijete i nosíte roušky, že dodržujete další
nezbytná opatření, abychom nákazu co nejdříve překonali. Je to zkouška pro nás všechny
a není to záležitost jen na několik příštích dní. Nepropadejme však zoufalství,
trudomyslnosti nebo panice. Dál se navzájem opatrujme a mysleme na to, že i tahle situace
jednou skončí a bude zase dobře. Veselá mysl – půl zdraví. Přeji nám všem dostatek sil
a trpělivosti. Společně to zvládneme.
Ing. Zlata Vobinušková,
místostarostka

