
Vážení občané, 
 
 
Máme zde dobrou zprávu od paní Javůrkové z našeho květinářství na ul. Ke Smíchovu:  

✅„ Moji milí zákazníci, budu mít konečně v květinkách otevřeno od 10-16ti hodin. 
Těším se na Vás vaše květinářka Lucie“  
Tak pevně doufám, že přijdete podpořit naši statečnou podnikatelku a nakoupíte si věci na 
velikonoce u ní a ne někde ve velkoobchodě.  
 
 
Otevřeno má:  

✅Bistro zastávka (v centru u rybníka), a to od čtvrtka do neděle 14-18 hodin.  

✅Restaurace U Bůčka – každý den v době oběda (od 9 do 15 hodin),  

✅Restaurace U Rozcestí (10.30-16 hodin),  

✅Restaurace U Knotků v Holyni (11-22 hodin),   

✅Primawine shop (Po-Pá 10-12.30, 15-18)  

✅Řeznictví Görgl (klasická otvírací doba).  

✅Restaurace Pyramida (Po- Pá 10-15).  
Bližší informace lze zjistit na webových stránkách provozoven.  
 
 
Ze tří vietnamských prodejen otevřely již také  

✅potraviny u květinářství  (zkrácená otvírací doba 7.30-12, 14-18, Ne zavřeno) 

✅potraviny U Rákosníčka (6.30-20.30).  

❎Potraviny před Dvorem Křižovníků mají i nadále zavřeno.  

❎Zavřena je i jídelna ve statku.  
Prosím, podpořme své podnikatele, nemají to v dnešní době lehké!!!! 
 
 
Ve středu si mezi 10. a 11. hodinou můžete opět přijít na úřad pro roušky a novou dezinfekci. Vydává 
se na dvoře úřadu. Důrazně upozorňuji, ‼️že dezinfekční látka Anticovid obsahuje denaturovaný 
alkohol a je tudíž silně hořlavá. Dejte prosím velký pozor při manipulaci s otevřeným 
ohněm!!! Dezinfekce máme dost, takže pokud víte o někom, kdo ještě není dostatečně dezinfikován, 
tak ho pošlete na námi (zásobujeme např. i Domov seniorů Senecura). Stejně tak pokud víte o někom, 
kdo trpí nedostatkem roušek – ještě na úřadě máme a můžeme poskytnout.    
 
 
Znovu opakuji číslo, na kterém mohou najít pomoc všichni senioři, handicapovaní 
apod.: 800 160 166. Neváhejte se na ně obrátit, když potřebujete Vy nebo někdo z Vašich blízkých 
pomoci s nákupem, venčením psů apod.  
 
 

A také znovu apeluji na všechny, kdo máte nyní problém s placením účtů apod: ☝️pozor na dobráky, 
kteří Vám nabídnou zdánlivě výhodnou půjčku. Upadnout do dluhové pasti je poměrně snadné a 
dostat se z ní těžké. Pokud máte finanční problémy, obraťte se na náš úřad, pokusíme se pro Vás najít 
nějaké přijatelné řešení. 
 
 
Jana Plamínková, Vaše starostka 
 


