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Vážení spoluobčané,
rád bych Vás krátce
informoval o pokračující situaci k omezení pohybu osob
a dalších opatření
k vysoce nakažlivému infekčnímu
onemocnění, kterému v současné
době čelí celý svět.
Není účelem zde opakovat to, co slyšíte a vní‑
máte ve všech sdělovacích prostředcích. Účelem
je Vás ujistit, že vím, jak je pro Vás obtížné čelit
izolaci, a že stále hledáme cesty vzájemné pod‑
pory skupin i jednotlivců. Zejména pro starší
generaci, která je nejzranitelnější a bezmocněj‑
ší než generace mladší. Jsme si situace vědomi.
Stejně jako chybějící běžné komunikace přátel,
zvyklostí a způsobu života, který jsme do ne‑
dávna byli zvyklí žít. Opakuji stejně jako mnozí
další. Prosím, vydržte v zájmu nás všech. Hrozba
stále trvá. Dodržujte všechna známá hygienická
opatření a omezte na nejvyšší možnou míru styk
s neprověřeným okolím. Uvnitř naší obce jsme
v současné době v relativním bezpečí. Je třeba
být neustále opatrný u neprověřených osob s ne‑
známou historií pohybu. Pokud je mi známo, nej‑
bližší případ nakažení koronavirem je v Liberci
a na Jablonecku. To je ovšem 30 minut jízdy au‑
tomobilem. 15‑20 minut z Liberce do Frýdlantu,
kam den co den jezdí většina z nás. Tedy ne zase
tak daleko. Nemoc se přenáší vzduchem, nebo
dotykem. Zejména rodinní příslušníci musí být
ostražití a Vy s nimi. Jsou to ale pravděpodobně

lidé, kterým můžete věřit nejvíce. Záleží jim
na Vás. Proto, prosím, využívejte jejich pomoci
přednostně než od cizích lidí. Současně Vás opět
ujišťuji, že jsme připraveni Vám zprostředkovat
účinnou a uváženou pomoc na míru v případě,
že by Vaše rodinné okolí selhávalo, protože je
pracovně či jinak zaneprázdněno. Snažme se při
vzájemném kontaktu být nanejvýš opatrní. Je to
v zájmu nás všech. Současně prosím o spoluprá‑
ci v případě Vámi identifikovaných rizik v sou‑
vislosti s nákazou. Stále totiž existují lidé, kteří
nebezpečí podceňují, a budeme‑li hrozby pře‑
hlížet, můžeme se v budoucnu stát obětí jejich
i vlastní nedůslednosti. Spolupracuji s policií ČR
i dalšími složkami Integrovaného záchranného
systému. Spolupráce funguje a zjistíme‑li situa‑
ci, která může vést k ohrožení jiných osob naka‑
žení infekcí, spolupracujeme a rizika se snažíme
v legislativních mezích řešit. Především v první
řadě preventivními opatřeními a upozorněním.
V novodobé historii se většina z nás setkává s tak
agresivní formou infekce poprvé. Stejně tak stát
a výkonné orgány hledají míru a cesty k účinné
reakci při bezohledném chování jedinců. Je to
složitá situace pro všechny odpovědné osoby.
Míra ohrožení je často na subjektivním posou‑
zení každé situace. Různé pohledy na hodnocení
možných rizik situaci mohou navíc komplikovat
a vyvolávat nepochopení. V malých obcích je
naštěstí snaha o kolektivní ochranu nejúčin‑
nější a tu musíme využít. Je to náš trumf v boji
s koronavirem. Využijme ho.
Důležitá je podpora imunity a hygieny každé‑
ho jedince. Dobře větrané místnosti, správná
životospráva, kvalitní spánek,konzumace po‑
travin a doplňků stravy bohatých na vitamín C

ky. Dobrovolnice ušité roušky často ihned samy
rozdávají potřebným, nebo pomáhají zásobovat
i místní domov důchodců, kde jich mají přes
veškerou snahu zaměstnanců a zřizovatele stále
kritický nedostatek. Zbytek distribuují zaměst‑
nanci naší obce. Samotná obec prostřednictvím
organizačních složek státu nedostala ani jedinou
a veškeré roušky jsou výsledkem aktivity obce
a jejích nenahraditelných dobrovolnic a dobro‑
volníků. Proto vítáme jakoukoliv pomoc v této
situaci. Sháníme respirátory či roušky z různých
zdrojů, zmíněný materiál, či pomoc s jejich uši‑
tím.

V tuto chvíli motivačně nabízím
za každých i kolektivně ušitých
200 ks roušek např. bednu
štípaného listnatého dřeva.
a pravidelné pečlivé mytí rukou. Podávání ruky
raději zcela vyloučit. Jsme tvorové sociální, a tak
si každý najde vlastní bezkontaktní náhražku
tohoto pozdravu. Nejlépe úsměvnou pro zlep‑
šení nálady.

Aby rodina švadleny dostala nějakou energii
zpět. Jiná motivace a odměna mě zatím ne‑
napadá. V praxi ale na oplátku vždy najdeme
cestu k projevení vděčnosti, třeba i na základě
podnětu švadlen. Cesty budeme hledat neustále.
Prakticky vylučuji, že v této době existuje ně‑ Pomoc nesmí zůstat bez odezvy.
kdo, kdo si dosud neopatřil roušku na zakrytí úst
a nosu. Na obecním úřadě si ji v úřední dny lze Víte, často vzpomínám na povodně, které postih‑
za dodržení hygienických opatření zdarma vy‑ ly před 10 lety i naši obec. Zatopené domy, zniče‑
zvednou. Nejlépe po telefonické domluvě. Běžně ný nábytek, vybavení a znečištěné zdroje vody.
ji i dopravíme těm, kteří o ni požádají a nemohou Vyčerpané oběti záplav, materiální škody a una‑
si ji vyzvednout sami. Stačí se informovat na ná‑ vení hasiči páchnoucí všude přítomným bahnem
sledujících telefonních číslech 482 360 366, při pomoci v obci i místech vzdálených. A zvládli
482 360 377, 603 186 351‚ 739 456 277. Jedno jsme to také. Dnes se po nás chce, abychom za‑
z nich bude vždy dostupné, a dozvíte se zde vše, lezli, seděli na zadku a byli opatrní. S ohledem
co potřebujete. Rovněž poskytujeme zdarma na to, co máme za sebou, se toho po nás zase tak
do přinesené nádobky 100 ml dezinfekčního moc vlastně nechce (nezlehčuji tím těžkou práci
prostředku na ruce pro případ, že se ocitnete švadlen). Co bychom za tuto nabídku tenkrát dali.
mimo dosah vody a mýdla.
Neúspěch si tedy v naší skvělé obci nepřipouštím.
V současné době roušky šije na plné obrátky ko‑
lektiv dobrovolníků především z naší obce. Bylo
jich ušito již několik stovek. Obec a dobrovolníci
ve vzájemné spolupráci vlastními silami zajišťují
potřebný materiál. Látky, tkalouny, nitě a gumič‑

Děkuji za spolupráci a spoléhám na
naši soudržnost.
Váš starosta Pavel Novotný,
29. března 2020

