Važení Kamennoporubčania,

z nového roka 2021 uplynulo iba pár minút keď začínam písať tento
príhovor. Mám trochu zmiešané pocity z novoročného divadla, ktoré sa
každoročne odohráva na polnočnej oblohe v našej réžii. Som tak trochu
nahnevaný na toho, čo to tu stvoril, na toho, ktorý k tým krásnym vizuálnym
efektom pridal neodmysliteľný zvuk explózie, zvuk ktorý vyrušuje, budí, ruší
pokoj. Ale zároveň mu odpúšťam, lebo viem, že konštruktér vesmíru a fyziky
v ňom nám dal iba nástroj a je na nás, ako ten nástroj budeme používať.
Do poslednej chvíle som nevedel, ako by mal môj dnešný príhovor vyzerať.
Priznávam, že som už mal jednu verziu rozpísanú a následne som ju celú zmazal.
Dôvod? Dôvodom bola a je moja neistota, čo by mal tohtoročný novoročný
príhovor obsahovať.
Moje osobné prežitie roka bolo aj napriek zložitej situácií výnimočné:
spoločne so synom som spočinul na najvyššom vrchole Afriky, na navyššom bode
pohoria Kilimandžáro, narodila sa mi (teda nám) dcérka Terezka a cítim
spokojnosť s mojou prácou odvedenou pre obec. Tento môj osobný príbeh
prebiehal na pozadí celosvetového problému s pandémiou Covid-19 a na pozadí
celospoločenskej diskusie v rámci Slovenska o spôsobe správy štátu. A práve
spôsob našej „slovenskej“ diskusie ma ubíja. Znepokojuje ma nenávisť a
vulgárnosť diskusných príspevkov. Znepokojuje ma fakt, že netúžime po snahe
poznať pravdu, netúžime po vedomostiach, ale vyriekame rýchle a jednoduché
uzávery na základe obľuby danej politickej strany alebo jej predstaviteľa.
Zakorenil sa v nás z akéhosi dôvodu pocit, že niekoho úlohou je nás ako ľudstvo
ovládnuť záhadnými technológiami. A pritom si neuvedomujeme, že sme sa už
dávno ovládnuť dali. Dali sme sa ovládnuť všadeprítomnou reklamou na
nekonečnú potrebu vlastniť a zažívať. Dali sme sa ovládnuť marketingovými
stratégiami politických strán.
Preto Vás chcem na začiatku nového roka poprosiť o odloženie nenávisti.
Sme na tomto svete príliš krátko, aby sme si mohli dovoliť s ňou tráviť čas. Našou
najväčšou úlohou v živote je správne vychovať svoje deti. Venujme sa im a žime
pre ne. Naučme ich žiť tak, aby o generáciu po nás vytvorili krajšiu spoločnosť.
Naučme ich žiť vo vzájomnom porozumení, láske a pomoci. Veď medzi najkrajšie
svetské pocity patria pocit spolupatričnosti a pocit uspokojenia z pomoci
druhému. Žijeme v mieri, relatívnom materiálnom bohatstve, máme dostatok

zdrojov pre našu existenciu. Tešme sa z toho, čo máme. Využívajme naše talenty
a zdokonaľujme ich.
Ďakujem všetkým, ktorí sa v uplynulom roku zapojili nejakým spôsobom
do aktivít v obci. Ďakujem všetkým za bezproblémový priebeh celoplošného
testovania. Ďakujem zamestancom obce, na ktorých som sa mohol vždy
spoľahnúť po odbornej aj po ľudskej stránke. Hlavne vďaka nim je naša obec
dlhodobo hodnotená ako jedna z najlepších v našom regióne z pohľadu
dodržiavania všetkých legislatívnych pravidiel. Ďakujem zamestancom
novozriadenej spoločnosti vo vlastníctve obce, spoločnosti Porubské služby,
s.r.o., za kvalitne odvedenú prácu. Ďakujem poslancom obecného zastupiteľstva
za rady a pomoc. Ďakujem Vám všetkým, ktorí ste trpezliví k vedeniu obce
napriek tomu, že nie všetko robíme podľa vašich predstáv. A aby som nezabudol,
ospravedlňujem sa ak som niekomu hocijakým spôsobom ublížil.
V novom roku kvapku smoly, lyžičku hrdosti, hrnček radosti, kotlík
úspechu, jazierko peňazí, more šťastia, oceán lásky a celý vesmír zdravia želá
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