Současná situace s pandemií přinesla řadu opatření a omezení
svobody obyvatel. Prosíme občany obce, aby tyto nařízení
dodržovali a zbytečně neohrožovali své okolí.
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OÚ Vám do dalších let touto cestou přeje pevné zdraví, hodně štěstí a
spokojenosti.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji obecnímu úřadu a jmenovitě p. Leierové za dárek k mým
narozeninám. Velmi si cením toho, že i v této náročné době jste si udělali
čas na březnové oslavence.
Zdeňka Černá
Děkujeme za dárkové balíčky k našim narozeninám a příjemně strávené
večery ve společnosti Zdeňky Pavlíkové a Dáši Hurdálkové.
Vláďa a Lenka Archlebovi
Za naši rodinu bychom chtěli poděkovat „Hejtmankám“ a všem, kdo se
podíleli na výrobě a rozvozu roušek.
Beranovi
Děkuji obecnímu úřadu za dárkový balíček a milou návštěvu u příležitosti
mých narozenin.
Jiří Otte
Děkuji obecnímu úřadu za dárek a gratulaci a také za příjemnou návštěvu
k mým narozeninám.
Miluše Pavlíková
Děkuji OÚ za dárkový balíček a gratulaci a zároveň všem aktivistkám za
jejich dárky, přání a příjemně strávené odpoledne.
Krátká Marie

doprava desinfekce

Obec poskytla
prostory pro
dočasné
uskladnění
desinfekce, před
distribucí do
okolních obcí.

SLOVO STAROSTY
Vážení občané, jen pár slov. Ze všech stran slyšíme jen „kokonavirus“
samý zákaz a příkaz, jsme ve složité situaci, kterou jsme doposud
nezažili. Pokud někdo vydá nějaké opaření (zákaz nebo příkaz) měl
by zajistit vše ostatní (ochranné pomůcky), bohužel v naší republice
to funguje obráceně. Vydám opatření a ostatní si zajistěte, jak umíte,

bohužel zajištění ochrannými prostředky proti viru ze strany státu
nefunguje. Od krizového štábu ORP Broumov jsme v první fázi
obdrželi 15ks jednorázových roušek, ve druhé fázi jsme přes ORP
Broumov obdrželi 40l desinfekce určené pro potřeby úřadu
z Královéhradeckého kraje, toť veškeré zajištění. Musím konstatovat,
že k danému problému jsme se postavili čelem a každý dle možností.
Někdo daroval látku, někdo šil jako o život a na světě byly roušky,
které jsme potřebovali, abychom se mohli pohybovat mimo naše
obydlí. Obci se podařilo zajistit 250ks roušek z dílny paní Svobodové
z Meziměstí, 100ks roušek z chráněné dílny z Batňovic, cca 125 ks
ušily naše Hejtmanky a další nezjištěný počet ušily naše šikovné ženy
z obce. Všem vám patří velký dík za pomoc. Rovněž děkujeme za
pozitivní nápady, umístění „rouškovníku“ na křižovatce. Dále se nám
podařilo zajistit 300l desinfekce, která byla rozvezena do vašich
domácností, pokud někdo z Vás potřebuje roušky, je možné si je
vyzvednout v poštovní schránce na budově obecního úřadu. Rovněž
máme v zásobě cca 40l chemie, kterou je možné si po telefonické
domluvě vyzvednout na OÚ. Na závěr mi dovolte Vám všem, kdo
pomáháte v této těžké době moc poděkovat. Je vidět, že když jde o
vážnou věc umíme spojit své síly a poradit si. Jsem hrdý na naši obec
a na Vás občany. Závěrem Vám všem přeju pevné zdraví, pohodu a
brzký návrat k normálnímu životu.
Starosta
V případě, že budete v domácí karanténě nebo budete spadat do
nejvíce ohrožené věkové skupiny a nebudete mít možnost zajištění
základních potravin kontaktujte starostu na tel.č. 724 182 792,
v některých případech tato služba již funguje.

