Vážení spoluobčané Žermanic,
ocitli jsme se v situaci se kterou nikdo z nás nepočítal a na kterou jsme nebyli připraveni. Je velmi
obtížné se orientovat ve všech nových informacích, nařízeních a omezeních, které jsou nám
každodenně předkládány z médií, tak jak jsou centrálně nastavována.
Všichni, ať už vedení obce, zastupitelé nebo i někteří naši občané se snažíme dělat maximum pro to,
abychom se s touto situací vypořádali co nejlépe. Cíl je jediný, aby cílové číslo lidí v naší obci
nakažených COVID-19 byl nulový nebo se k nule co nejvíce přiblížil a aby zde nemoc neměla žádné
fatální následky.
Všechny Vás touto cestou vyzývám, buďte na nejvyšší míru opatrní a zodpovědní ke svému okolí. V naší
obci máme i starší generaci občanů a toto je skupina, která je koronavirem nejvíce ohrožena. Prosím
občany, i když je to těžké, aby pokud možno, v zájmu jejich zdraví, nenavštěvovali své rodiče a
prarodiče, kteří spadají do ohrožené skupiny obyvatel a komunikovali s nimi jinak než osobně.
Chtěl bych touto cestou poděkovat jmenovitě paní Katce Bártkové z naší obce, paní Zdeňce Šimurdové
z Dětmarovic a paní Evě Skotnicové z Ostravice za neocenitelnou pomoc s šitím roušek, paní Ladislavě
Štafinové z Žermanic za darování látek. Všichni občani, kteří si požádali o roušky je již dostali. Děláme
všechno pro to, abychom Vám co nejdříve mohli nabídnout další roušky a taky se pro Vás snažíme
zajistit dezinfekci.
V neposlední řadě děkuji všem zastupitelům obce za nesmírnou snahu a pomoc při zajišťování dodávek
pro občany ve svém volném čase a na své náklady. Obvykle to nedělám, ale v současné době bych je
rád osobně vyjmenoval. Děkuji MVDr. Janě Kouřilové, paní Ivetě Serafínové, paní Ireně Hermanové,
paní Andree Bollogové, panu Jakubu Vrkočovi a panu místostarostovi Petru Zlámalovi.

Všem přeji hlavně zdraví, hodně sil a klidnou mysl.

S úctou

Ing. Petr Peikl
starosta obce

