Dočasné přerušení dodávky obědových jídel
Vážení strávníci,
vzhledem k politováníhodné skutečnosti, která nastala v naší zemi a ne jen v
ní, bych Vás chtěl touto cestou informovat o dočasném opakuji dočasném
přerušení činnosti vaření a rozvozu obědových jídel.
K tomuto kroku jsem se rozhodl z důvodů především možných zdravotních
komplikací, kdy jak jistě víme, je ve hře naše společné zdraví. V současné době je
pro každého z nás zejména pro Vás starší, vhodné, abyste se s veřejným světem
stýkali v co možná nejmenším úzkém kontaktu a to právě z toho důvodu, že nám
ze všech stran hrozí nákaza novým koronavirem. Jak jistě slyšíme a vidíme
v médiích, není to žádná legrace a není hodno tuto skutečnost a možnost nákazy
podceňovat.
Dalším důvodem je, že došlo v této souvislosti již k většímu odhlášení některých
strávníků, kteří tuto skutečnost berou zjevně vážně, kdy já se tak přikláním na
jejich stranu a zaujímám podobné stanovisko.
V neposlední řadě se jedná o další navazující organizační důvody a to zejména
dodavatelské, kdy já využiji dobu, co bude činnost přerušena k navázání nových
možných obchodní a trvalejších kontaktů a pokusím se tak zabezpečit
dostatečný přísun surovin a vytvořit tak nové zázemí, abychom mohli v dané
problematice v klidu pokračovat hned, jakmile odezní nebo se alespoň zmírní
důvod první a to přímá hrozba újmy na zdraví v souvislosti s nakažením
uvedeným koronavirem.
Do konce měsíce března 2020 bych činnost dokončil a to z důvodů, že ještě u nás
není nákaza tak rozšířená (šíří se ale pomaleji než v jiných regionech) a nový
měsíc bych nezačínal, právě z možných větších komplikací, které mohou kdykoliv
nastat a to na Vaší či mé straně.
Započetí činnosti bych opět viděl na měsíc květen a to nejdříve k 1.5.2020 nebo
nejpozději v druhé půlce měsíce května 2020, kdy bych Vám tuto skutečnost dal
včas na vědomí, abychom mohli opět započít činnost, na kterou jsme byli všichni

zvyklí.
Na závěr bych chtěl požádat ty strávníky, kteří budou mít po obnovení činnosti
zájem o opětovné odebírání stravy formou obědů,(přednostně beru ty co již
odebírali) nechť mi vrátí tento list podepsaný hůlkovým písmem a k tomuto
podpisu nechť mi uvedou aktuální telefonní číslo na kterém jsou k zastižení, kdy
já Vás budu včas informovat o tom, že opět obnovuji svou činnost vaření a
rozvozu obědových jídel.
Ještě jedna drobnost na závěr a to sice, že jak jistě víme, jsou peníze (bankovky a
mince) zdrojem možného nakažení a proto pro další platbu bych do budoucna
volil platbu bezhotovostní tj. na účet. Samozřejmě, že to není povinné, ale je to
bezpečnější opět pro nás pro všechny. Děkuji za pochopení.
Hodně zdraví a trpělivosti,

přeje Vám i Vašim blízkým a vůbec nám všem

Roman Kotrla (vedoucí, kuchař a řidič v jedné osobě :-))
tel.: 731 714 056

