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* Participativní rozpočet – děkuji všem, kdo hlasovali pro náš projekt na webových stránkách
kraje a tím nám umožnili pokračovat v ucházení se o dotaci z krajského rozpočtu. Krajský
úřad nakonec náš projekt na odvodnění návsi u Halbichů odmítl, podali jsme tedy projekt na
rozšíření hřiště u rybníka o prvky pro mládež a dospělé (fitness stroje a workoutová sestava),
dřevěnou pergolu s lavičkami a stojan na kola, v celkové hodnotě 400 tis Kč. Aby nám toto
všechno krajský úřad poskytl, budou další kola hlasování veřejnosti, kde vás opět poprosíme
o podporu. Teď už si jen přát aby skončila pandemie a mohli jsme se volně pohybovat.
* Objednali jsme desinfekci rukou, kterou dodáme do každé domácnosti. Rozhodli jsme se
pro nákup u společnosti, která je pověřena Ministerstvem zdravotnictví, tudíž prostředek by
měl být bezpečný a účinný. Jen ho není dostatečné množství k pokrytí poptávky v republice.
Dnes byla naše objednávka potvrzena a ihned zaplacena. Jakmile dodávka dorazí, hasiči nám
pomůžou s přelitím desinfekce do litrových lahví a jejich roznosem. Roznášení vyhlásím
rozhlasem, aby si co nejvíce z vás lahvičku převzalo u dvírek. Nevejde se do každé poštovní
schránky. Bude černá s červeným víčkem, lahve jsme nakoupili zvlášť, u jiné společnosti,
takže jsou bez popisu! Níže naleznete bezpečnostní údaje o výrobku, aby nedošlo k úhoně.
Není to tekuté mýdlo jako v Ovčárech, je to desinfekce na ruce s vysokým obsahem ethanolu,
vysoce hořlavá. Můžete si ji doma rozlít do menších lahviček, rozprašovačů, používat doma
nebo vzít s sebou na cestu. Dávejte na sebe pozor a opatrujte se.

Anti-COVID - dezinfekční přípravek

vyráběný podle specifikací WHO (Světová zdravotnická organizace),
účinně hubící široké spektrum bakterií, plísní a virů, ale především aktuální koronavirus, který způsobuje nemoc
COVID-19.
Určeno k dezinfekci rukou. Možno použít i na povrchy. (JŠ – já mám fleky na kalhotách, raději pozor)
Přípravek ničí: Bakterie, plísně, viry (Acinetobacter, Pseudomonas, Klebsiella, Staphylococcus aureus, Kocuria rhizophila,
Candidaalbicans, coronavirus, MERS, SARS-CoV-2, influenza A virus H1N1, MHV, TGEV a.i.)

Složení:
Ethanol (denat.)
79,6%
Peroxid vodíku (3%) 5,0%
Glycerol (98%)
2.2%
Voda
13,2%

Produkt je hořlavý a může být zapálen z potenciálních zdrojů vznícení. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami,
otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Odstraňte obsah/obal
předáním do nebezpečného odpadu.
Návod k použití: Přípravku použijte dostatečné množství (2x3 ml), aby pokryl celou plochu. Naneste na dlaně a
rozetřete po celých rukou a zápěstích; zvláštní pozornost věnujte kůžičce kolem nehtů a záhybům v kůži. Může
se lišit podle velikosti rukou a stavu kůže. Dobře vtírejte, dokud není kůže suchá. Tento postup by měl trvat
přibližně 1 minutu. Použití maximálně 10 krát denně. Nepoužívat na poraněnou kůži nebo při výskytu kožních
onemocnění.

