Vážení spoluobčané,
Před pár dny jsme zapálili již čtvrtou svíčku
na adventním věnci. Tyto svíčky nás upozorňovaly
na příchod magických vánočních svátků,
které jsou pravidelnou příležitostí k zamyšlení
či zastavení pro nás všechny. Vánoce se opírají
o události, které se staly před více než 2000 lety,
kdy si připomínáme narození Ježíše Krista v Betlémě
nedaleko Jeruzaléma. Po předchozích dnech plných
shonu a starostí a i s přihlédnutím na aktuální dění
nás Vánoce svou atmosférou vyzývají k naslouchání
těm, kteří potřebují pomoc. Jsou to ti, co přišli o zdraví,
práci, blízkého člověka či o domov. Ti, kteří žijí
v nelehkých podmínkách, jsou ve složité životní situaci,
která jim neumožňuje prožít Vánoce v klidu a pokoji.
Vánoce nás odkazují na myšlenku být blízko
své rodiny, prožívat neopakovatelné chvíle společné
radosti, které jsou pro nás nevyčerpatelným zdrojem
energie pro náš každodenní zápas. Je to ta pomyslná
živá voda, co nás napájí silou, optimismem a vůlí jít stále
dál. Zároveň s nostalgií, steskem a smutkem
vzpomínáme na ty, kteří již nemohou být s námi,
ale stále žijí v našich srdcích a vzpomínkách.

Dovolte mi, abych v tomto předvánočním čase plném
naděje, že bude zase dobře, pozdravil všechny
nemocné a popřál jim brzké uzdravení, nezaměstnaným
a nespokojeně zaměstnaným přeji, aby si našli pokud
to jenom trochu půjde v této složité době lepší
zaměstnání, které je bude naplňovat. Osamělým,
neúplným rodinám s dětmi či seniorům přeji, aby našli
k sobě někoho, s kým se nebudou cítit osamělí.
Našim dětem přeji bohatého Ježíška,
ať pod stromečkem najdou ten nejkrásnější dárek,
o jakém kdy snily. A nám všem ostatním přeji,
abychom se tolik nehonili, nestresovali, trávili víc času
se svými rodinami a blízkými a společně tuhle vzájemně
divnou dobu nějak v co největším klidu přežili.
Pomáhejme si v každé životní situaci a snažme
se na sebe být milejší, nejen přes svátky vánoční,
ale i po celý další čas. Proto si společné chvilky
užívejme, neboť žijeme jen jednou a náš čas
s přibývajícím věkem ubíhá čím dál tím rychleji.
Nejen jménem svým, ale i jménem zastupitelů
a ostatních pracovníků Obecního úřadu Vám přeji
mnoho štěstí, zdraví, radosti a sváteční pohody
nejen u štědrovečerní tabule, ale i po celý zbytek roku
i rok následující. Ze srdce Vám přeji šťastné, klidné
a požehnané vánoční svátky.

