
 Vážení spoluobčané, milé děti přeji vám krásný první adventní podvečer! 

Je tomu přesně jeden rok, kdy jsme se sešli hromadně v obecním parčíku a společně rozsvítili 
vánoční stromeček. Poslechli jsme vánoční hudbu, anděl předal dětem dárky, proběhlo 
odpálení ohňostroje, sousedské popovídání a popití svařáčku. Vše jsme na závěr zajedli 
dobrými koláčky, které obstarala tehdejší „krámská“ paní Grulichová. Ne neopakuji to proto, 
že bych myslel, že nemáte paměť, ale chci jen připomenout, jak krásně se nám žilo, jak jsme 
byli svobodní. Teprve nyní, po roce si těchto maličkostí a tehdy samozřejmostí začínáme 
vážit. Ani já, když jsem vám na závěr přál klid a pohodu do roku 2020 netušil, co všechny nás 
v roce s magickým letopočtem potká a čeho všeho se budeme muset všichni vzdát. 

Někdo moudrý řekl, že něco končí a něco nového začíná! Já osobně si přeji a přeji to hlavně 
vám všem, aby tato podivná doba skončila co nejdříve a začalo něco, co se bude alespoň 
trochu podobat létům minulým. I když jistě každý z nás cítí, že návrat k normálu bude těžký, 
dlouhý a složitý! Pevně ale věřím, že dokážeme zvednout hlavy a jako již mnohokrát 
v dějinách národa dojít k lepším zítřkům. Moc rád bych tu chtěl zmínit, co se v roce 2020 
v obci udělalo a povedlo nebo nepovedlo, ale bylo by to nicotné vzhledem k okolnostem 
toho, čím si musel projít a prochází každý z nás. Za sebe a celé zastupitelstvo bych vás chtěl 
pochválit, že se v naprosté většině snažíte dodržovat vše, co na nás vláda chystá, snažíte se 
dodržovat někdy nelogická a nesystémová nařízení. Doba je ale opravdu složitá a ať si každý 
myslíme, co chceme, určitě to vláda jednoduché nemá! 

Hrozně moc bych chtěl, abych vám tu dnes mohl jako v jiných letech říci, co se chystá, co se 
bude budovat či opravovat. Bohužel ani to nemohu, protože to nevím. A nejsem z těch, kdo 
slibuje, aniž by předem věděl, že se to nemusí podařit. Příjem prostředků do obecní pokladny 
v letošním roce citelně propadl a příští rok to bude zcela jistě podobné, ne-li horší! Čeká nás 
pravděpodobně další těžký rok! Musíme ale všichni věřit, že již bude alespoň o trošičku lepší 
než rok 2020, a že se po malých krůčcích zase všichni rozejdeme a po čase rozběhneme za 
svými přáteli a kamarády. Dojdeme si na Ohrádku zasportovat či na pivo a nebudeme muset 
stále přemýšlet, kde máme roušku a zda máme dostatečný rozestup!  

Nesmím zapomenout poděkovat všem členům obecních spolků za spolupráci a nelehkou 
činnost v této době. Děkuji za to, že nehodili flintu do žita a i přes všechna nařízení se snažili 
o zábavu a kulturu v obci v maximální možné míře. 

Děkuji všem, kteří pomohou, přiloží ruku k dílu, když je potřeba. Nikoho jmenovat nebudu, 
všichni je po obci vidíte při práci, kterou odvádějí vzorně. Děkuji také všem zastupitelům za 
podporu a jejich práci. 

Všichni si pak v této adventní době jistě vzpomeneme na všechny, kteří již mezi námi nejsou.  
Na spoluobčany, kteří letos už stromek společně s námi nerozsvítí! Nechte v mysli 
proběhnout tichou vzpomínku na ně. 

 

Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi, na závěr bych vám chtěl popřát za sebe i celé 
zastupitelstvo obce do roku 2021 vše dobré, popřát vám, abyste se ve zdraví sešli s rodinami 
a příbuznými, abyste alespoň na chvilku zapomněli na vše, co se kolem nás děje. Mějte se 



prostě krásně. Přeji vám mnoho a mnoho pracovních i životních úspěchů. Nemohu 
zapomenout na děti, těm ze srdce přeji, aby mohly chodit normálně do školy, pohrát si 
s kamarády a navštěvovat kroužky. Věřím, že letos by to byl dárek nejkrásnější. Vím ale, že i 
panenka, kočárek, autíčko, mobil či počítač také není k zahození, proto vám přeji i takovéto 
dárky. 

Vážení, děkuji za pozornost a pevně věřím, že pochopíte tuto netradiční formu rozsvícení 
stromečku, že si to i přes všechna nařízení užijete a pokud se něco nepovede, tak se předem 
omlouvám, je to premiéra, která se nedá vyzkoušet. Stromek již svítí, dárky máte připravené 
v budově pošty, tak se můžete přijít podívat! 

Krásný adventní čas Vám všem. 

 

                                                                                            Václav Ježek starosta obce 

 

 

 


