
Vážení spoluobčané, milí PŘEROVÁCI a PŘEROVÁČCI, 

máme tu další z dní, který je o poznání jiný, než dny minulé. Pomalu jsme přivykli nošení 

roušek na každém kroku, ve veřejném prostoru, při cestách do obchodu, do zaměstnání, ale i 

v zaměstnání samotném. Předáváme si mezi sebou roušky, výrobky našich šiček, 

vyhledáváme informace k jejich údržbě. Vzájemně si pomáháme a vnímáme, kdo v našem 

okolí by výpomoc ještě mohl potřebovat. Bedlivě sledujeme informace ve sdělovacích 

prostředcích.  

Rodiny a sousedé jsou si blíže, vystupujeme z pomyslných sociálních bublin, jsme zkrátka jiní. 

Velmi mne těší vlna solidarity, chuť pomáhat. Jednou z dalších chystaných pomocí od našich 

šiček je krabice na roušky pro naše seniory. Krabice na roušky bude umístěna v naší 

samoobsluze a její obsah je určen pro naše seniory. Prosím o respektování tohoto režimu.  

Na nás je našim šičkám, našim andělům, poděkovat. Náš seznam se od včerejška rozrostl o 

další jména, o další anděly na Zemi. Děkujeme paní Renatě Koutské, Janě Koutské, Květě 

Koštířové, Martině Mlchové, Heleně Otrubové, Janě Furákové, Anetě Střížkové, Evě 

Žemberové, Ivě Veselé, Ilče a Petře Benešovým, Andree Šenkýřové, Mirce Kadeřávkové. 

Děkujeme i všem dárcům látek, partnerům a rodinám našich šiček, jejichž domácnosti se 

změnily na malé manufaktury. 

Mé poděkování patří i našim nejmenším, velmi děkujeme za vaše obrázky do naší obrázkové 

výzvy „obrázek všem, kdo pomáhají“. Jsou nádherné, ohromné a jejich náboj dodává energii. 

Obrázky naleznete na profilu výzvy, postupně na webových stránkách obce a až vše pomine, 

uspořádáme výstavu, vernisáž. 

Vážení spoluobčané, PŘEROVÁCI A PŘEROVÁČCI, neváhejte v případě potřeby kontaktovat 

své zastupitele, kancelář starosty, nebo starostu přímo na telefonu 724 224 832. 

Závěrem mi dovolte upozornění, pokud máte naplánovaná lékařská vyšetření, kontaktujte 

nejprve telefonicky svého lékaře, zda je návštěva u lékaře a vyšetření nezbytné! Nevystavujte 

sebe ani ostatní zbytečným rizikům. 

 Děkuji za Vaši pozornost a přeji Vám krásný zbytek dne. 

 

Jiří Beneš – starosta obce 


