
NAJKRAJŠIE SVIATKY ROKA SA BLÍŽIA 

 
Vážení občania! 
 

 
Zanechajme aspoň na chvíľu problémy dneška a zamerajme 
našu pozornosť na blížiace sa Vianoce - času lásky a 
porozumenia. Pre ateistov sú to sviatky zimného slnovratu a 
pre kresťanov v sebe nesú hlboký mystický náboj. To, že 
Vianoce už klopú na dvere, nám pripomína aj krásny adventný 
veniec v areáli nášho kostola. Hovorí sa o súcite, o pomoci 
blížnym, o dobrote, o empatii. 

Prichádzajúce sviatky Vianoc nám signalizujú narodenie Ježiša Krista, ktorý prišiel 
na svet ako syn chudobného tesára, menom Jozef a matky Márie. Bolo to v období, 
keď v Ríme vládol cisár Gaius Octavianus Augustus. V Palestíne boli vtedy veľmi 
nepokojné časy, – v národe vládla neistota a podráždenosť. Vo vnútri židovstva sa 
prebúdzalo veľké mystické očakávanie a s tým spojená nádej, že už čoskoro musí 
prísť túžobne očakávaný a nebom zoslaný Mesiáš, aby konečne vyslobodil židov z 
potupnej rímskej poroby. A práve do tej doby sa narodil Ježiš.         

Bohužiaľ, takéto nepokojné časy, neistotu a podráždenosť  prežívame aj teraz. Na 
začiatku sa pritom vôbec nedalo odhadovať, kam nás celkom nová životná situácia 
zavedie, faktom však je, že napokon postihla v nejakej forme takmer každého človeka: Od 
marca 2020 sme nemohli chodiť do práce, deti do školy či škôlky, nemohli sme sa 
stretávať so známymi a rodinou dlhý čas, cestovať, nakupovať, obmedzené boli naše 
voľnočasové aktivity a záujmy. Vnímali sme tieto nutné obmedzenia ako zásah do našej 
slobody, viac či menej boli narušené naše zabehnuté stereotypy a každodenné istoty. 
Najskôr sme pociťovali obavy a strach z niečoho nového, z vírusu ako vážneho ochorenia, 
báli sme sa o svoje zdravie, o zdravie i život svojich blízkych. Začali sme čoraz častejšie 
používať nové pojmy ako home office, lockdown,… Na začiatku pandémie bola väčšina z 
nás ochotná dodržiavať bezpečnostné a protiepidemiologické opatrenia a pozitívne 
výsledky počas prvej vlny pandémie nám všetkým prinášali pocit ich zmysluplnosti. 
 
V lete sme si trochu vydýchli, potom však prišla jeseň a s ňou druhá vlna pandémie. 
Postupne so zhoršujúcou sa situáciou sme ale boli čoraz viac zahltení množstvom 
negatívnych informácií v médiách, veľmi často hoaxov až konšpiračných teórií na 
sociálnych sieťach a politickými roztržkami. S dĺžkou trvania tejto situácie a nie práve 
ideálnym krízovým menežmentom s často chaotickými riešeniami a komunikačným 
zmätkom sa postupne začali u ľudí prejavovať okrem strachu a smútku aj reakcie spojené 
s hnevom, zlosťou, bagatelizáciou situácie i samotného ochorenia COVID-19, ktoré viedli 
k ignorovaniu opatrení. No a potom prišlo obdobie očkovania. Dá sa jednoznačne 
konštatovať, že politici menežment očkovania nezvládli. Začali sa ľudia deliť na 
zaočkovaných a na nezaočkovaných. Poznám mnoho ľudí, ktorí sa dali očkovať, lebo 
tomu veria. Poznám tiež mnoho ľudí, ktorí sa očkovať nedali. Sú to v prvom rade všetko 
ľudia, ktorí konajú podľa toho, čomu vnútorne veria. Ktorí chcú ochrániť seba a svojich 
najbližších v súlade s vnútorným presvedčením. Nie je jedno viac ako druhé. Nie je jeden 
menší človek, ako ten druhý. Len sa pozerajú na pravdu zo svojho vlastného pohľadu.  
V súčasne prebiehajúcej tretej vlne pandémie sú veľmi znepokojujúce  vyostrené vzťahy 
medzi ľuďmi a burcovanie vášní, kto je za dnešnú pandémiu zodpovedný. Sú toho plné 
sociálne siete, olej do ohňa prilievajú aj politici, ktorí by mali situáciu upokojovať. Hľadanie 



vinníkov, vzájomné urážky a určovanie, kto je viac a kto je menej, je veľmi nebezpečné. 
Ľudia, ktorí predtým slušne komunikovali a akceptovali iné názory, zrazu majú pocit, že sú 
ultimátnym vlastníkom pravdy, a že majú morálne právo iných urážať, ponižovať. 
Samozrejme, vždy tu bola skupinka, ktorá na iné názory dávala nie úplne láskavým 
slovníkom najavo svoje nesúhlasné postoje…, ale v drvivej väčšine spoločnosti tam bol 
akýsi primárny rešpekt, akási bariéra, ktorá umožňovala ľuďom žiť si v týchto 
rozhodnutiach svoj život. Mám však v poslednom čase taký pocit, že práve teraz nastal  
čas, kedy sa táto bariéra láme. A ľudia s opačným názorom sa v jednotlivých táboroch 
začínajú odľudšťovať. Začínajú sa používať slová, ktoré majú za úlohu jednoznačne určiť, 
kto je viac. A hlavne, kto je menej. Dezolát, ovca, bez rozumu, nezodpovední, s vymytým 
mozgom... Na oboch stranách. A stáva sa z toho štandard aj tam, kde predtým vládla 
normálna, ľudská komunikácia. A viete prečo je to desivé? Pretože dehumanizácia je 
predstupienkom krutosti. 
Zložme si prosím z očí tie odľudšťujúce okuliare. Tie, ktoré nám blokujú súcit, pochopenie, 
rešpekt. Sme všetci ľudia, tak sa prosím k sebe tak znova začnime správať. V prvom rade 
slovami. Pretože inak je to cesta niekam, kam verím, už naozaj ako ľudstvo ísť nechceme.  

Vážení občania! 
 
Dovoľte mi, aby som Vám zaželal aj tento rok nádherné vianočné sviatky. Čakajú nás 
Vianoce, ktoré tak ako vlani, aj tento rok budú bohužiaľ poznačené koronavírusom. Na 
tomto mieste sa chcem poďakoval mojim najbližším spolupracovníkom, poslancom 
obecného zastupiteľstva, zamestnancom základnej školy, materskej školy a 
zamestnancom obecného úradu za pomoc pri riešení obecných záležitostí v tomto naozaj 
ťažkom roku 2021. Ďakujem každému, kto akýmkoľvek spôsobom v tomto roku úspešne 
reprezentoval našu obec a v neposlednom rade ďakujem aj Vám, všetkým obyvateľom, za 
každú Vašu pomoc a pozitívny prístup k verejným záležitostiam. Patrí Vám za to moja 
obrovská vďaka. Z roku 2021 nám zostáva už len pár dní. V NOVOM ROKU 2022 si 
zaželajme navzájom velikánsku kopu“ zdravia, šťastia, porozumenia, dobrej nálady, veľa 
pracovných úspechov, rodinnej pohody a ochoty spolupracovať pri zveľaďovaní našej 
obce.                                                                                
                                                                                                            Ing. Jozef Zsebi, starosta obce 
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