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Vážení a milí sousedé, přátelé a kamarádi,
přinášíme Vám mimořádné vydání Ondratického zpravodaje, které věnujeme
bezpečnostním opatřením v souvislosti s koronavirovou situací.

Jsme v situaci, kterou nikdo z nás nezažil. Pouze ti nejstarší z nás si ještě vzpomenou na
útrapy 2.světové války.
Možná se to mnohým nezdá, ale nyní jsme opět ve válce. Možná o to složitější, neboť
nepřítel, koronavirus rozměrem nicotný, avšak svojí zákeřností významný, není vidět.
Může být všude a nemusí. Může být mezi námi a nebýt aktivní. Může se svým útokem
teprve čekat. Nikdo zatím přesně nezná dopodrobna jeho chování a 100% účinná zbraň
vůči němu taktéž doposud neexistuje.
Co však můžeme každý z nás udělat, je prevence. Základem všeho je minimalizovat
kontakt mezi lidmi, neboť tento koronavirus se může množit pouze v hostitelském
organismu, pro své šíření se tedy potřebuje dostat z jednoho člověk na druhého,
přičemž je pro něj důležité, aby tyto osoby byly v blízkém kontaktu či malé vzdálenosti.
Větší vzdálenosti překonat neumí.
Proto rozumíme opatření vydané Vládou ČR a pro potřeby naší obce k němu
přidáváme následující aktivity, které mají napomoci ochraně zdraví nás všech, v
Ondraticích žijících:
1. Obchod potravin LUNA
a) V našem obchodě jsme vytvořili bezpečnou zónu, ze které si objednávejte
zboží. Paní vedoucí dostala ochranné pomůcky (děkuji tímto panu Radimu
Tomáškovi, který věnoval respirátory), na cestě je desinfekce. Prosím, vstupujte
do prodejny jednotlivě a dodržujte v zájmu ochrany zdraví svého i paní Říhové
bezpečnou vzdálenost.
-1-

b) stále navyšujeme objednávky základních potravin, aby se dostalo na každého.
Bude-li potřeba rozšíříme prodejní hodiny.
b) Jsme připraveni zajistit rozvážku objednaného zboží až do domu. Stačí zavolat
na telefonní číslo prodejny 582 370 223 nebo starosty: 734 319 001. Nákup
připravíme a dovezeme.

2. Úřední hodiny
Omezujeme úřední hodiny na dobu nezbytně nutnou, a to:
Pondělí: 13:00 - 16:00
Středa : 13:00 - 16:00
Nicméně úřad bude pracovat neustále, proto využijte možnosti řešit své věci s
obecním úřadem telefonicky, e-mailem, Facebookem či Messengerem.

3. Poplatek za popelnice
Kdo doposud ještě nemá zaplacen poplatek z popelnic, využijte možnosti
zaplatit jej bezhotovostně na bankovní účet obce: 10327701/0100, var.symbol :
číslo domu.
Případně v hotovosti jej uhradíte poté, co akutní nebezpečí nákazy pomine.
Požádal jsem RESPONO, aby v tuto dobu vyváželo všechny popelnice, bez
ohledu na to, zda-li mají či nemají nálepku.

4. Doktoři
a) Zubní lékař , MUDr. Veverka, ode dnešního dne až do odvolání neordinuje.
b) Praktický lékař, MUDr.Hnilo, dnes a zítra ošetřuje pouze akutní stavy,
chronické medikace bude řešit formou vystavování e-receptů. Od středy 18.3.
bude ordinovat pouze po telefonu: 582 371 008 .
Prosím, pokud nutně nemusíme, neopouštějme své domovy. Zůstaňme doma, věnujme
se aktivitám, na které běžně "nemáme čas".
S úctou
Bob Koštanský
Váš starosta
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