Vážení občané,
v rámci smysluplné a cílené pomoci ukrajinskému lidu v jeho nelehké situaci spolupracuje naše obec
s občankou ukrajinské národnosti, která žije v naší obci. Díky této spolupráci se podařilo zajistit dopravu
dobrovolné pomoci přímo do první linie, k bojovníkům bránících svou zemi. Hmotné dary, jejichž seznam
naleznete ve výzvě paní Kostanové, můžete odevzdávat v obecním sběrném dvoře v jeho provozních
hodinách.
---------------Vážení přátelé, kamarádi, spoluobčané!
V souvislosti se současnou situací na Ukrajině se na Vás obracím s velkou prosbou o pomoc našim
vojákům, kteří chrání naše hranice před agresorem, který před pár dny brutálně zaútočil na naši zemi Ukrajinu. Svým jménem chci udělat sbírku, kde každý z Vás, kdo může a chce pomoci, bude mít možnost
se podílet. Jednám s ověřenou osobou, takže máme jistotu, že všechny vybrané prostředky budou předány
na Ukrajinu. Níže naleznete seznam s potřebami, které jsou opravdu nutné a potřebné. Jedná se
především o zdravotnické potřeby, které budou poskytnuty vojákům a dále všem zraněným v důsledku
napadení našeho území Ruskou federací. Místo svozu bude ve sběrném dvoře obce Šestajovice. Předem
všem moc děkuji za případnou pomoc Vás všech, kteří se zapojíte.
Běžné potřeby:
- obyčejné tlačítkové mobily s nabíječkou
- Žlutá izolepa
- Tablety 16 Gb, 32 Gb - jsou potřeba kvůli navigacím
- Individuální lékárničky
- Svítící baterky, powerbanky a vysílačky
- Baterky
- Tlustá tkanina na nosítka
- Hemostatické turnikety (turnikety na zastavení krvácení)
- Nákolenky, termooblečení, trekové ponožky (funkční)
Léky:
- Ibuprofen
- Ketoprofen
- Diclofenac, metamizole sodium-fenpiverinium bromide-pitofenone
- Dexketoprofenum
- Naproxen
- Nimesulid
- Lornoxikam
Zdravotnické potřeby:
- Nouzový izraelský obvaz (izraelák)
- Lékařské těsnění hrudníku odvzdušněno
- Hemostatický obvaz
- Dekompresní jehla
- Sterilní, nesterilní a elastické obvazy
- Náplasti
- Injekční stříkačky 10 ml, 20 ml, 5 ml, 2 ml
- Infuzní souprava
- Katéry
- Nůžky
- Termo folie
- Imobilizační zařízení
Vojenské potřeby:
- Maskovací uniformy- “zelenka”, “sahara”, “pouštní bouře”
- Sezonní Kanady ve velikostech 40-47 (jedná se o nadkotníkovou obuv)
- Pracovní obuv
- Taktické vesty
- Maskovací taktický oděv
- Brýle
- Rukavice (taktické, dělnické)
- Funkční ponožky
- Chrániče loktů
Ještě jednou Vám všem předem děkuji za jakoukoliv pomoc a pokud víte o někom, kdo má možnost nebo
by se chtěl podílet na pomoci, určitě ho přidejte do naší WhatsApp skupiny. Zároveň jsem si však vědomá,

že i přes odhodlání, ne každý má možnost pomoci. V tom případě bych Vás poprosila tuto skupinu opustit a
uvolnit tak místo někomu jinému. Děkuji za pochopení.

S přáním lásky a míru Natálka Kostanová

