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TISKOVÁ ZPRÁVA
Radnice Mariánských Hor a Hulvák přiváží seniorům nákup až domů
Omezení volného pohybu osob v době nouzového stavu negativně dopadlo především
na osaměle žijící seniory a handicapované lidi. Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
pro ně proto zřídil novou speciální službu, v rámci které pracovníci radnice těmto lidem
zajišťují nákupy základních potravin, drogistického zboží a dovoz léků bezplatně až
ke dveřím bytu. Stačí v pracovních dnech od osmi do čtrnácti hodin zavolat na číslo
599 459 222 a objednat si, nebo napsat na e-mailovou adresu pomoc@marianskehory.cz.
„Pro mnohé starší lidi může být v těchto dnech zajištění nákupu problém. Ne každý má
možnost požádat o pomoc rodinného příslušníka nebo známého. Snažíme se jim alespoň
takto pomoci, a kromě nákupů a vyzvednutí léků nabízíme také dovoz hotového jídla. Tato
služba je určena seniorům od šedesáti pěti let věku, ale také zdravotně postiženým
spoluobčanům, lidem se sníženou imunitou a osobám, kterým byla nařízena karanténa.
V prvních týdnech jsme obsloužili několik desítek zájemců a jejich pozitivní reakce nás
velmi těší,“ řekl starosta Patrik Hujdus.
Nákupy mohou zájemci platit hotově, kdy mají možnost založit si kredit, ze kterého budou
čerpat. Pokud ale doma nemají dostatečnou hotovost, mohou si pořídit zboží i bezplatně
s tím, že uzavřou s radnicí dohodu o úhradě nákupu do konkrétního data. V takovém
případě další nákup je možné využít až po zaplacení prvního. Další možností je úhrada
nakoupeného zboží platební kartou, kdy speciálně pro tento způsob platby radnice pořídila
mobilní terminál a řidič zajišťující rozvoz ho má vždy s sebou.
Počet zájemců o nákupy realizované pracovníky mariánskohorské radnice se zvyšuje,
lidé službu využívají opakovaně a nápad vedení radnice chválí. „Chtěl bych za službu
moc poděkovat. Je mi osmdesát let, mám nemocnou nohu a díky radnici nemusím stát
frontu u kasy a potraviny mi dovezou až do třetího patra nahoru. Cítím se tak mnohem
bezpečněji,“ reagoval pan S.H., jeden z pravidelných zákazníků „radničního
maloobchodu“.
Seniorům objednávají potraviny i jejich příbuzní, kteří jim z různých důvodů nemohou
jinak sami pomoci. Nejvíce si pochvalují hotová jídla Jospo, která jsou trvanlivá a mohou
tak vybrat a objednat obědy či večeře třeba na týden dopředu.
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