Vážení spoluobčané,
Dovoluji si Vás za vedení města informovat o aktuální situaci v našem městě.
V tuto chvíli je v našem městě 128 covid pozitivních spoluobčanů, dalších 79 už má tuto nemilou
zkušenost za sebou. Celorepubliková čísla jsou všeobecně známá. Situace je opravdu vážná. Je
nezbytné, abychom všichni dodržovali všechna opatření vlády. Jen díky zodpovědnému chování
každého z nás můžeme situaci zvládnout.
Nabídka pomoci
Nabízíme pomoc s nákupy pro osamělé, seniory a všechny potřebné. Zároveň nabízíme i
poradenskou službu. Zajišťují ji naši zaměstnanci sociálního oddělení. V případě potřeby se na ně
neváhejte obrátit: Miroslav Mach (vedoucí) – 734 446 118, Štěpánka Pencová (pečovatelka) –
721 402 140.
Duchovní podpora zajištěná Římskokatolickou církví:
P. Petr M. Bubeníček – 733 741 366
Krátká soukromá modlitba s možností přijmout eucharistii: Roztoky (st a pá 18:00 až 18:45, ne 10:00
až 11:30), Levý Hradec (so 13:00 až 15:00). Ve st a v pá je od 17:00 v Roztokách příležitost ke svátosti
smíření.
Duchovní a psychologická podpora zajištěná Církví československou husitskou:
duchovní Mgr. Kristýna Ptáčková – 774 157 685, Mgr. Jarmila Kučerová – 608 867 523
Všem výše zmíněným i všem, kteří pomáhají v nelehké době, moc děkujeme.
Školky a škola
Mateřské školy dále fungují. Žádáme ale všechny rodiče, aby dávali děti do školek jen ti, kteří to
nutně potřebují. Zvažte také nezbytně nutnou dobu pobytu. Kdo můžete, vyzvedávejte si své dítě po
obědě. Děkujeme všem zaměstnancům mateřských škol za jejich nasazení. Děkujeme i rodičům, kteří
výše uvedené již respektují.
Základní škola výborně zvládá online výuku. Zároveň zajišťuje prezenční výuku pro děti pracovníků IZS
a sociálních služeb. Provoz jídelny s výdejem jídel je zachován (nebude zajištěn příští týden v průběhu
prázdnin). Velké poděkování patří všem zaměstnancům školy. Děkujeme také rodičům za nezbytnou
spolupráci a pomoc.
Nadále jsme schopni zajistit pomoc s IT vybavením a připojením k internetu pro zabezpečení online
výuky. V říjnu jsme zaznamenali zatím jen jeden požadavek. V případě potřeby se prosím obracejte
na vedení školy. Za spolupráci děkujeme společnosti Connect Plus.
Školská zařízení jsou vybavena (nebo v nejbližších dnech budou) nezbytným množstvím tzv.
ionizátorů vzduchu (generátory ozónu). Zároveň poptáváme nabídku na aplikaci nanotechnologie
TiZonic, díky níž budou ošetřena místa, kde dochází k nejčastějším dotekům (např. kliky). Po nanesení
těchto nanočástic dojde na ošetřených místech k výraznému snížení přenosu všech virů včetně
covidu. Vše je zdravotně nezávadné. Kombinací těchto opatření dosáhneme ještě lepšího
zabezpečení hygienického prostředí pro naše děti.

Dětská hřiště
V tuto chvíli necháváme dětská hřiště otevřená. Chápeme potřebu jít s dětmi ven. Ale i zde je potřeba
dodržovat všechna vyhlášená opatření. Pokud by docházelo k jejich porušování, budeme nuceni
skatepark a dětská hřiště uzavřít.
Dům s pečovatelskou službou
Dům s pečovatelskou službou v tuto chvíli neuzavíráme. Obyvatele a návštěvníky však žádáme, aby
omezili návštěvy jen na ty nezbytné a na dobu nezbytně nutnou. Prosíme, zvažte zejména nutnost
návštěv dětí. Ve společných prostorách důsledně dodržujte nošení roušek.
Prostory DPS jsou důsledně dezinfikovány. Společné prostory hodláme také ošetřit nanotechnologií
TiZonic.
Klubovna pro seniory v Havlíčkově ulici bude uzavřena.
Všem pečovatelkám a pečovatelům děkujeme za jejich práci a nasazení.
Městský úřad
Úřední hodiny městského úřadu jsou omezeny na po a st vždy od 8 do 10 a od 14 až 17 hodin.
Žádáme všechny občany, aby navštěvovali úřad jen v naprosto nezbytných záležitostech a preferovali
elektronickou komunikaci. Výskyt covidu se nevyhnul ani zaměstnancům městského úřadu.
Městská knihovna je z preventivních důvodů uzavřena.
Veřejné projednání nového územního planu, které se mělo konat 11. 11., bude odloženo. O novém
termínu Vás budeme informovat.
Připravujeme zabezpečení online zasedání zastupitelstva města.
Poděkování patří i všem zaměstnancům našeho úřadu.
Ochranné pomůcky
Ochranné pomůcky jsou pro potřeby městského úřadu, DPS a všech příspěvkových organizací
zabezpečeny v dostatečném množství včetně nezbytných zásob, které jsou průběžně doplňovány.
Sběrný dvůr
Otvírací doba sběrného dvora byla upravena takto:
Po 9 – 11, 13 – 15
St 9 – 11, 13 – 17
Út, čt, pá 10 – 11, 14 – 15
Sobota zavřeno.
Děkujeme také zaměstnancům technických služeb.
Akce města
Státní svátky 28. 10. a 17. 11. si připomeneme jen komorním pokladením kytic.

Závěr
Ještě jednou všechny vyzýváme, aby dodržovali všechna vyhlášená opatření.
Děkujeme všem zdravotníkům a složkám IZS za jejich nasazení a obětavou práci! Děkujeme všem,
kteří pomáhají!
Za vedení města
Jan Jakob
starosta

