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DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO OBČANY
Vláda ČR vyhlásila nouzový stav, včerejším dnem vešel v platnost zákaz volného pohybu osob
na území celé České republiky.
Starosta obce Kalek zřídil krizový štáb pro zajištění opatření nezbytných pro řešení krizové
situace.

Všichni občané (především senioři) mají od dnešního dne možnost:
1. objednat základní potraviny, případně další základní potřeby,
2. v případě nutnosti bude zajištěno dovezení léků, včetně těch na elektronický
recept.
1. Objednávka potravin a dalších potřeb: Na telefonním čísle +420 607 667 495 (paní M.
Brožkovcová, prodejna COOP v Kalku) učiňte objednávku nejpozději do středy 18.3.,
objednané zboží bude rozvezeno v pátek po 14-té hodině paní Brožkovcovou za pomoci JSDH
Kalek. Prosíme ty, kteří této služby využijí, aby v pátek 20.3. čekali doma s připravenou finanční
hotovostí na zaplacení nákupu, nejlépe s nasazenou rouškou a rukavicemi. Při převzetí nákupu
je možnost předat další soupis s objednávkou na příští týden (jinak je opět možné zadat
objednávku nejpozději do příští středy, příští pátek bude nákup doručen).
2. Dovoz léků: Na telefonním čísle +420 725 919 357 (místostarosta obce, J. Vítek) se
individuálně domluvte jaké léky potřebujete, v případě elektronického receptu je nutné jeho
přeposlání.
Pokud chce někdo z občanů nabídnout svou pomoc sousedům, můžete se domlouvat
individuálně, případně se ozvěte starostovi obce Kalek (tel. +420 602 245 813), v každém
případě je nutné důsledně dbát na prevenci.
Prosíme všechny občany o zachování klidu, především buďte zodpovědní sami k sobě i svému
okolí. Věříme, že společnými silami tuto nepříznivou situaci překonáme.
Moc Vám všem děkujeme!
Za obec Kalek
Tomáš Nedvěd, starosta
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