Vážení spoluobčané,

vzhledem k tomu, že nejsou roušky, a tak malé obce jako je Rohoznice přijdou v distribuci
roušek od státu na řadu jako poslední, rozhodli jsme se vzít iniciativu do svých rukou.
Oslovili jsme několik dobrovolníků, nakoupili jsme materiál a začínáme je pro naše občany
šít.
Roušky budeme distribuovat do domácností zdarma postupně všem občanům nad 60 let
prostřednictvím jednotky sboru dobrovolných hasičů tento víkend. Věřím, že začneme už
v pátek.
Až u vás zazvoní nebo zaklepou hasiči, nebojte se jim otevřít. Jdou k vám s pomocí.
Kdyby měl kdokoliv pocit, že by s šitím roušek chtěl pomoci, přihlaste se prosím u paní
Věry Pokorné, která bude šití koordinovat. Šít budeme v zasedací místnosti obecního
úřadu a začneme již zítra ve čtvrtek 19. 3. v 15 hodin.
Pokud by kdokoliv ze seniorů potřeboval zařídit něco mimo území obce (hlavně
vyzvednout léky), obraťte se prosím na starostku, místostarostku nebo velitele hasičů.
I v této záležitosti nabídli pomoc naši hasiči. Kontakty vám předáme při distribuci roušek.
Děkuji všem, kteří se zajímají o tuto krizovou situaci, sami nabízejí pomoc nebo budou
ochotni s šitím roušek pomoci. Musíme být a jsme jeden tým, politikaření jde v tuto
vážnou chvíli stranou.
Zároveň vás všechny prosím o ukázněnost, ohleduplnost a respektování vydaných nařízení
vlády.
Noste prosím roušky, není to ostuda, ale občanská povinnost a do jisté míry v této době
s nadsázkou řečeno i módní doplněk. Navíc je to v Pardubickém kraji od dnešních 18 hodin
a v celém státě od dnešní půlnoci povinnost.
Držím nám všem palce, zvládneme to. Musíme.
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Kontakty, na kterých se můžete přihlásit se žádostí o pomoc:
Starostka

Alena Smolíková

606 660 245

obec@rohoznice.cz

Místostarostka

Věra Pokorná

601 389 099

pokornavera27@seznam.cz

Velitel hasičů

Josef Tomášek

724 920 739

tomasek.j.bis@seznam.cz

