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Vážení spoluobčania, pozdravujem vás na prahu nového roku 2020.  

Rok 2019 je nenávratne v minulosti a pred štátmi sveta, ale zároveň všetkými 

obyvateľmi nášho jedinečného domova menom planéta Zem, stoja väčšie výzvy 

než sme si doposiaľ mysleli. Z toho dôvodu dnešný môj príhovor sa nesie 

v duchu ekológie.  

Politici sa už viac rokov schádzajú na významných planétu zachraňujúcich  

konferenciách, prijímajú deklarácie, ktoré sú formálne správne, ale k ich 

napĺňaniu buď nedochádza, alebo len v obmedzenej miere.  

Veľkou hrozbou pre ľudstvo je paradoxne životný štýl ľudstva samého, pretože 

celosvetová živelná informatizácia jednoznačne podporuje konzumný spôsob 

života, ktorý zabíja ekologický systém planéty. Všetko so všetkým súvisí, toho 

sme v súčasnej dobe globalizácie svedkami. Pokiaľ včas ľudstvo nezmení svoj 

spôsob života, príroda sa s tým jednoducho vysporiada. Ešte nevieme kedy 

a ako, ale sama by nastolila rovnováhu, ktorá by bola krutá pre budúce generácie 

detí našich detí.  

Samozrejme, všetci ľudia si do nového roku želajú všetko najlepšie, ale vo 

svojom vlastnom záujme musíme prehodnotiť, čo je pre človeka a ľudstvo ako 

celok najlepšie. Blahobyt a hojnosť všetkého si voľakedy vzájomne priali naši 

predkovia, bolo to preto, lebo ho vo väčšine nemali. Dnes by blahobyt a hojnosť 

pre všetkých spôsobil ekologickú katastrofu s nedoziernymi následkami. Preto 

vám milí spoluobčania, všetkým prajem dôstojný život, vnútornú spokojnosť, 

zdravý spôsob života v striedmosti a vôľu vždy sa zamýšľať nad otázkou: 

skutočne potrebujem tú vec alebo službu, ktorú chcem, a aký negatívny vplyv 

má ich realizácia na ekológiu planéty?  

Určite ste si všetci všimli, že aj naša obec sa snaží byť aktívna v oblasti 

ekológie. Patrí sem aj šetrenie energie tepelným zaizolovaním budov, slnečné 

kolektory a tepelné čerpadlá ako v obidvoch bytovkách tak aj na OcÚ.  

Verím, že prelomové obdobie, ktoré v najbližších rokoch stojí pred 

samosprávami, štátmi a celým svetom, pomôže vyriešiť nový fenomén doby, 

ktorým je uvedomelá celospoločenská verejná mienka. Masívna verejná mienka 

totiž tlačí na politikov, aby prijímali odvážne a vedecky podložené rozhodnutia, 

zabezpečujúce trvalo udržateľný ekosystém, ktorého sme súčasťou aj my všetci. 

Taktiež uvedomelá verejná mienka zabezpečuje čestne a spravodlivo fungujúci 

štát, čo bude rozhodujúcim faktorom aj v nastávajúcich parlamentných voľbách. 

Vážení spoluobčania, na záver môjho príhovoru vám prajem do nového roku 

2020 hlavne pevné zdravie, lásku, šťastie, pozitívny prístup k životu a veľa, 

veľa správnych rozhodnutí.  

Prajem vám ešte príjemné prežitie dnešného sviatočného dňa.   


