
Letná dovolenka 2022
Na margo letnej dovolenky najprv trošku humoru:

Starý, nože už zapichni ten tvoj prst do tohto nášho          Čo potrebuje väčšina našich ľudí na „ideálne“
dovolenkového glóbusu, aby sme vedeli, do čoho              strávené leto? Jemný piesok, čistú vodu 
ideme!                                                                                         a ….aby sa im nepokazila miešačka.    
                                                                    

Ale teraz už vážne. Určite mi dáte za pravdu, že napätá „covidová“ situácia vo svete
v rokoch 2020 a 2021 narobila mnohým ľuďom, ktorí chceli stráviť svoju dovolenku
nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, určité starosti. Našťastie je to už všetko za
nami. Hotely či letiská sa preto usilujú čo najlepšie poistiť pred šírením choroby a
majú prísne pravidlá, ktoré by sa mali aj dodržiavať. Obľúbené Chorvátsko, Turecko,
Taliansko, grécke destinácie a podobne budú tento rok fungovať už v normálnom
režime a je o ne obrovský záujem. Po 2 rokoch „pôstu“ si to ľudia aj zaslúžia. Avšak
na dovolenke nemusíme len ležať na lehátku pri mori. Veď aj na Slovensku je veľa
krásnych  miest,  ktoré  sa  oplatí  navštíviť.  Okrem  toho  počas  pracovných  dní  sa
človeku nakopia veci,  na ktoré nemá čas a dovolenka je ideálnym časom na ich
realizáciu. Je úžasné tráviť voľný čas s rodinou, ale aby sme sa cítili dobre, musíme
mať aj pár chvíľ sami pre seba. Či už len na to, aby sme mohli vypnúť a o nič sa
nestarať alebo aby sme sa dali dokopy fyzicky aj psychicky. Aj keď máme pocit, že
potrebujeme  vypnúť  od  myšlienok  na  prácu  či  na  rôzne  problémy  si  najlepšie
oddýchneme, ak svoj mozog niečím zamestnáme. Skúsme teda niečo nové. Naučme
sa napríklad variť taliansku kuchyňu alebo spolu s deťmi postaviť kŕmidlo pre vtáčiky.
Skúsme sa na chvíľu vrátiť do detských čias a nakazme tým aj svoje deti. Hrajme sa,
vybláznime sa a súťažme.  Mobil  pritom používajme minimálne.  Vyplavia  sa  nám
endorfíny  a  ako  bonus  budeme  plní  nielen  energie,  ale  i  šťastia.  Veď  leto  je  o
zážitkoch, na ktoré radi spomíname po zvyšok roka. A o to nám práve ide.
Vážení občania, to sú iba také typy na dovolenkové dni. Vy sami viete najlepšie, čo
chcete robiť cez voľné dni. K tomu Vám prajem veľa pohody, spoločnosť príjemných
ľudí, krásne počasie a výbornú zábavu.

Ing. Jozef Zsebi, starosta obce
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