OBEC KATEŘINICE
Vážení spoluobčané,
Vedení obce Kateřinice pro Vás zajistilo dezinfekci na ruce – 1 litr na číslo
popisné, nebo rodinu. Cena této dezinfekce je 100 korun. Desinfekci budou dnes
po vyhlášení distribuovat dvě skupiny našich hasičů. Směr distribuce je od
obecního úřadu současně na horní a dolní konec. Dezinfekce je dostatek –
nevycházejte zbytečně z domova a vyčkejte příjezdu hasičů! Převzetím
desinfekce se zavazujete, že desinfekci uhradíte společně s ostatními poplatky do
konce srpna 2020. Při převzetí dbejte dostatečného odstupu, čímž budete chránit
nejen sebe, ale zejména naše hasiče a tím i ostatní občany.
Opět bychom Vám chtěli moc poděkovat, že dodržujete nařízení naší vlády
v souladu s vyhlášením nouzového stavu a omezením pohybu osob jen
v nezbytně nutných případech, za účelem zajištění potřebných potravin,
lékárnického a drogistického zboží. Dále moc děkujeme, že dodržujete nařízení
vlády ČR ohledně povinného nošení ochranných roušek. Víme, že ochranných
roušek je v současné době akutní nedostatek. Dobrovolníci z řad občanů, učitelů
základní a mateřské školy, a těch kteří ovládají šití na šicím stroji, pro Vás a
potřeby obce vyrobili víc jak 600 ks ručně šitých roušek z čisté bavlny, které jsou
od pondělí postupně distribuovány. Za tuto pomoc všem zúčastněným patří
obrovský dík. Rovněž děkujeme všem občanům, kteří si roušky šijí sami, nebo
pro své okolí. Prosíme jen – dodržujte všechna nařízení i při šití těchto roušek.
Pokud doposud roušku ještě nemáte – prosím jak půjdete zajišťovat nezbytné
potřeby - rouška Vám bude vydána v našich prodejnách potravin.
Dále vyzíváme seniory a invalidní důchodce – v případě potřeby zajištění dovozu
obědů ze školní jídelny do domu, zásobování potravinami a jiných potřeb, prosím
volejte na obecní úřad Kateřinice. Bližší informace jsou zveřejněny na televizním
info kanálu obce, nebo na obecních internetových stránkách.
Ještě jednou ze srdca moc děkujeme všem těm, kteří se do výroby bavlněných
roušek zapojili a snaží se dobrovolně v této krizové situaci pomoci. Rovněž
obrovský patři našim hasičům, kteří pro vás společně s vedením obce připravili
potřebnou dezinfekci na ruce. Největší dík ale patří Vám – všem spoluobčanům,
za spolupráci a respektování všech opatření a nařízení. Jsem přesvědčen, že
s pomocí Boží, s pokorou, se vzájemnou úctou a respektem, situaci společně
zvládneme.
Starosta obce.
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