
 

 

Vážení občané, 

dovolím si vám, přestože v této době na nás „útočí“ neskutečné množství informací, adresovat několik 

řádek a děkuji, že  je přijmete.  

V našem městě už několik dní  pracuje v rámci prevence a ochrany před šířením koronaviru také mnoho 

dobrovolníků, kteří pomáhají, nebo chtějí pomoci  zlepšit dostupnost  ochranných pomůcek pro 

obyvatele města.  

Ochranné pomůcky, v současné době nedostatkové zboží – roušky, respirátory, desinfekce rukou, 

jednorázové rukavice, jsou na trhu zcela vyprodány.  

Město má v rámci opatření objednáno 2 000 kusů ochranných roušek, které by v případě potřeby 

dále distribuovalo hasičům, policistům, občanům. Je třeba se obrnit trpělivostí, dodržovat všechna 

pravidla prevence a počkat, až tyto prostředky budou reálně k dispozici, a prozatím využít všeho co 

máme doma k tomu, abychom dokázali ochránit sebe i své blízké. 

 Ve spolupráci s ORP Sušice máme přislíbenou první dodávku ochranných roušek pro policisty, hasiče, 

úředníky, a to zhruba 100 ks. Víc jich prostě není. 

I v Sušici a ostatních městech pracují skupinky dobrovolníků či jednotlivci. Jsme za takovou pomoc rádi, 

vážíme si jí, uvědomujeme si její důležitost a děkujeme všem, včetně místních hasičů, kteří „jedou 

v plném nasazení“ už od doby větrné kalamity, prostě všem, kteří dokážou pomoci bez ohledu na to, 

zda je k tomu někdo vyzve či nikoliv.  Nemohu všechny jmenovat, nerada bych na někoho zapomněla, 

ale jedno zmíním - poděkování vietnamskému obchodníkovi z místního obchodu, který městu věnoval  

v pátek 500 ks ochranných roušek. Ty byly neprodleně distribuovány mezi potřebné, prostřednictvím  

dobrovolných hasičů. Takového přístupu si rovněž velmi vážíme. 

Pokud i vy patříte mezi dobrovolníky a nevíte, zda o vaši pomoc, ať už materiální, nebo pracovní, 

bude zájem a na koho se obrátit, zavolejte mi (tel. 604 219 207) a řekněte, jak si své přispění v rámci 

dobrovolné pomoci představujete  a společně zkoordinujeme realizaci. Můžete rovněž kontaktovat  

tajemnici úřadu (tel. 720 136 744), která neprodleně předává informace, zveřejňuje, distribuuje na 

potřebná místa. 

Zároveň bych vás chtěla požádat, pokud máte  povědomí o tom, že se k některému z vašich sousedů 

seniorů těžko dostávají informace či nabízená pomoc, abyste  mi sdělili konkrétní osobu, které by se 

taková pomoc týkala. Děkuji vám, že jste vstřícní ke svému okolí, nejste lhostejní ke spoluobčanům 

seniorského věku, či k hendikepovaným, a nabízíte jim pomoc.  

Současně apeluji na všechny, aby dodržovali stanovená pravidla, ať už zvýšená hygienická opatření 

v domácnostech nebo na veřejnosti, tak respektování zákazu volného pohybu, příkazu vycházet ven 

pouze v nutných případech a s příslušnou ochranou nosu a úst. Vlastní zodpovědností pomůžeme 

nejen svému zdraví… 

V rámci informační kampaně k opatřením týkajícím se pandemie Covid-19  jsou veškeré informace 

soustřeďovány a aktualizovány na webu města www.kasphory.cz  (KORONAVIRUS info, AKTUALITY , 

INFORMACE, OZNÁMENÍ), na facebookových stránkách města, vyhlašovány městským rozhlasem 

a distribuovány na tištěných letácích (nové budou zpracovány a rozneseny v příštím týdnu, 

s aktualizovanými informacemi, poté, co oficiálně skončí desetidenní  nouzový stav a vláda  bude 

přijímat další opatření). 

Přestože je situace velmi vážná a pro všechny náročná, věřím, že ji zvládneme a vyvarujeme se zbytečné 

panice, hysterii a ukvapeného jednání. I za to vám všem děkuji. 

Přeji hodně štěstí nám všem. 

Bohuslava Bernardová, starostka města 

http://www.kasphory.cz/

