VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
čas plyne jako voda a z letošního roku již zbývá jen
několik málo dnů.
Většinou jsme si připomínali to, co nám který rok
přinesl nového, kam nás nasměroval a jak byl či nebyl
úspěšný, především podle toho, co se nám v něm povedlo
či nepovedlo. Letošní rok je však v mnohém jiný, než byly ty
předešlé. Přestože již ten loňský cosi signalizoval, ještě jsme si naplno
nepřipouštěli, že to může znamenat změny dlouhodobější, ne-li trvalé.
Náhle si uvědomujeme a slýcháme každý den z médií, co všechno nám letošní
rok vzal, o co nás tato doba připravuje a v čem jsme omezováni. Současné dění
se promítá téměř do všech rozhovorů a přemítání mezi námi samotnými. Jsme
zkrátka ovlivňováni děním ve společnosti více než kdy dříve.
Jsou to změny, na které nejsme zvyklí. Najednou se musíme vypořádávat se spoustou problémů,
a to jak ve svém pracovním čase, tak i ve svém osobním životě. Dějí se kolem nás věci, které
zásadním způsobem mění naše potřeby, náš dosavadní způsob života a vnášejí do něj nejistotu pro
časy příští.
Každý z nás se s touto dobou vyrovnáváme samozřejmě po svém, avšak tyto změny se dotýkají
i toho celospolečenského a obecního života. Musíme všelijak omezovat setkávání, omezovat se ve
volnočasových aktivitách a pro mnohé tato doba představuje limity v podnikání a pracovním
prostředí. Krize dopadá nejen na ekonomiku státu, ale mnohdy i na rodinné rozpočty.
To však není vše. Cítíme najednou, že se mnohá nařízení dotýkají i otázky naší svobody. To je velice
citlivá otázka, možná ta, s níž se vyrovnáváme nejhůře. Naštěstí zde na venkově, zdá se mi,
se s těmito problémy dokážeme vypořádávat lépe než ve větších městech. Nejsme zde tak
koncentrováni, žijeme blízko přírodě a v lese jsem ještě virus nepotkal. Plyne z toho ponaučení, že
nejlepší je žít pokud možno co nejnormálněji, nenechat se „zblbnout“ médii, věřit ve vlastní rozum
a být ke svému okolí ohleduplní a tolerantní.
Velkou chybou by však bylo přemýšlet jen nad tím, co nám bylo odepřeno, a vidět uplynulý rok
pouze ve špatném světle. Z každé těžké doby se dá poučit, v každé době nakonec lze nalézt
i pozitiva. Právě nadcházející čas, čas vánoční, je obdobím, ve kterém si každoročně připomínáme
a uvědomujeme, že existují hodnoty, které přetrvávají navzdory všem potížím a ranám osudu. Těmi
hodnotami jsou rodina, přátelství, lidská soudržnost a zdravý rozum. Díky nim jistě dokážeme
společně překonat i nynější těžkou dobu.
Všem vám přeji klidné a požehnané vánoční svátky, veselejší rok 2022 a především pevné zdraví.
Karel Petráň

