Vážení občania!
Situácia, ohľadom šírenia koronavírusu je vážna, ale verím, že ju spoločne
zvládneme v našej obci, na celom Slovensku, aj vo svete.
V tomto čase aj naša obec a jej obyvatelia prijímajú celý rad opatrení a
obmedzení. Čas a to, ako prežijeme toto mimoriadne obdobie, ukáže ich
správnosť a účinnosť. Chcem Vás len poprosiť aby sme aj napriek vlastnému
nepohodliu tieto opatrenia v našom spoločnom záujme rešpektovali, pretože sú
v prospech nás všetkých.
Prosím, obmedzte aj naďalej vychádzanie z vašich domovov aj cestovanie
na minimum.
Za mimoriadne dôležitú vnímam ohľaduplnosť voči našim starším občanom,
ktorí sú najzraniteľnejšou skupinou. Vás, milí dôchodcovia, povzbudzujem k
tomu, aby ste kontaktovali obecný úrad prostredníctvom pevnej linky, alebo
mňa a môjho zástupcu, respektíve poslancov na mobilné telefóny v prípade
akejkoľvek potreby nákupu a pomoci, aby ste sami nemuseli vychádzať
z domov do spoločnosti väčšieho počtu ľudí.
Apelujem na mladých a dospievajúcich aj na ich rodičov. Stáva sa, že práve
niektorí tínedžeri nenosia rúška a tak sa okrem ohrozenia svojho, či verejného
zdravia vystavujú aj udelenia pokuty vo výške 1000 €. Vieme, že mnohí mladí
prichádzajú o niektoré z najdôležitejších okamihov dospievajúceho života, sú
zatvorené školy, zrušili sa mnohé testovania aj písomná časť maturity. No
disciplína a zodpovednosť v tejto dobe je prvoradá aj z vašej strany. A milí naši
mladí občania, nie ste v tom sami. Všetci čelíme zmenám a stotožňujeme sa s
nariadeniami.
Ešte nevieme povedať dokedy táto mimoriadna situácia potrvá. Verím však,
že v našej obci budeme trpezliví. Naša súdržnosť, disciplína, zodpovednosť
aj ľudskosť sú najúčinnejším liekom na šíriaci sa vírus.

Prejavme úctu a vďaku tým, ktorí nemôžu zostať doma. Zdravotníkom,
hasičom, našim predavačkám v Jednote, poštárkam na pošte, vodičom v
autobuse, policajtom, poľnohospodárom, každému, kto nám pomáha žiť aj v
týchto časoch v bezpečí a zabezpečuje služby pre ostatných.
Chcem osloviť aj turistov a chatárov, ktorí prišli k nám stráviť veľkonočný čas.
Rešpektujte prosím nariadenia vlády, ktoré sa týkajú nás všetkých. Neohrozujte
seba ani susedov a obyvateľov obce. Noste rúška na verejnom priestranstve aj
počas vychádzok a pri pohybe v obci. Odpad dostatočne zabezpečte podľa
pokynov v usmernení, ktoré sú na stránke našej obce.
Nie je veľa prianí, ktoré by sme si želali v tejto chvíli. Je to predovšetkým
ZDRAVIE pre tých, ktorí sú chorí a nádej pre zdravých, že neochorejú. Zdravie
krajiny, Európy a sveta sa stáva jediným prianím nás všetkých aj počas tejto
Veľkej noci.
Vážení občania! Ani naše najhoršie dni nie sú nikdy také zlé, aby sme boli mimo
dosahu Božej milosti. Keď sa táto mimoriadna situácia skončí, my sa začneme
tešiť aj z bežných dní a stretnutí, ktoré nám pred mesiacom boli všedné.
Ja vám ďakujem za to, ako tieto dni prijímate a zvládate Ďakujem vám za
vašu vzájomnú pomoc, spoluprácu, trpezlivosť, tolerantnosť a najmä za ľudskosť.
Prajem vám všetkým pevné zdravie a požehnaný čas.
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