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Milí občania,
stojíme na prahu Nového roka, roka 2021. Tak ako bol celý rok 2020, tak i začiatok tohto roka je pre
nás všetkých prinajmenšom zvláštny, iný ako ostatné roky, iný ako sme boli zvyknutí.
Nemôžeme sa stretnúť, objať, stisnúť si ruku, osobne si zaželať všetko dobré a spoločne plánovať,
čo a ako budeme robiť. Vždy to tak bolo a zdalo sa nám to samozrejmé. Stačí málo a všetko je inak,
celý svet je hore nohami. To čo bolo pre nás bežné, je odrazu nedostupné. Odvšadiaľ počúvame len
o zlej zdravotnej situácii, o COVIDE a o nemocniciach, ktoré už nezvládajú nápor ochorenia. Aj
v našej obci sa v značnej miere vyskytli prípady ochorenia na COVID 19. Našťastie občania toto
ochorenie prekonali, niektorí ľahšie, niektorí ťažšie, ale všetci sa vyjadrili, že to nikomu neprajú.
Začiatok roka zatienila aj tragická smrť generála Lúčanského – exprezidenta PZ SR, ktorý zomrel za
nejasných okolností. A toto všetko nás oberá o silu a nádej v posilňovaní dôvery v predstaviteľov
štátu.
Dôležité však je, aby sme sa spoliehali sami na seba, aby sme nezabúdali používať zdravý sedliacky
rozum, aby sme si zachovali svoju vieru, navzájom si pomáhali, aby sme si vedeli odpustiť
a nepovyšovali sa nad ostatných. Nepodliehajte nedôveryhodným informáciám, ktoré sa šíria cez
sociálne siete, choďte radšej do prírody. Opatrenia, ktoré vydávajú epidemiológovia, aj keď
prichádzajú niekedy oneskorene a niekedy sa Vám zdajú byť nezmyselné treba dodržiavať. Už
naozaj musíme obmedziť kontakty a dávať si pozor. Verím, že situáciu zvládneme spoločne
a budeme sa môcť vrátiť do obyčajného normálneho života.
K tomu Vám prajem hlavne veľa zdravia, múdre rozhodnutia a silu toto všetko zvládnuť. Ja sa Vám
vždy budem snažiť pomáhať ako to len bude možné. Musíme veriť, že prídu aj radostné chvíle
a príjemné prekvapenia.
V závere chcem ešte vyjadriť veľké poďakovanie všetkým zdravotníkom.
S úctou Vaša starostka

