Vážené dámy a pánové,
již za pár týdnů budeme slavit Štědrý den a následující vánoční a novoroční svátky. Vánoční
doba však začíná již mnohem dříve. A tak se dnes tady před kapličkou setkáváme, abychom
se zastavili a zamysleli nad smyslem Vánoc v našem životě.
Zvláště v současné uspěchané době je třeba prožít vánoční svátky v klidu, bez zbytečného
shonu a spěchu. Od mateřské školky je člověk neuvěřitelně vytížen. Nekonečné povinnosti.
Brzo vstávat. Krupicová kaše. Odpolední klid. Hraj si klidně. Seď potichu. Kroužky.
Sobota. Brzo vstávat. Angličtina, kroužky, vystoupení. Škola. Brzo vstávat. Vyučování.
Domácí cvičení. Zkoušení. Maturita. Přijímačky. Vysoká. Brzo vstávat. Přednášky. Zápočty.
Zkoušky. Státnice. Práce. Brzo vstávat. Porady. Prezentace. Brainstorming. PowerPoint.
Work Shop…Vyspíme se až v důchodu, ale nejdřív si ho musíme zasloužit. Chceme být přece
úspěšnými lidmi. Co je to však úspěch? Je snad odvozený od slova uspěchaný? Vždyť dnes
běžným standardem je patřičné vzdělání. Mít atraktivního a úspěšného partnera. Prestižní
zaměstnání. Vlastní dům. Minimálně jedno auto. Několikrát do roka dovolená, nejlépe u moře
nebo na horách. Děti na gymplu. Vždy moderní oblečení…. Ale je to opravdu to, co
potřebujeme? Je to všechno tak důležité?
Jsou lidé, kterým tohle všechno skutečně přináší uspokojení. Neustávající zběsilý rytmus je
neunaví do konce života. A jsou přitom schopni vnímat život ve všech jeho projevech. Těm
upřímně gratuluji. Jsou však i lidé, a myslím, že jich není málo, kteří tolik netouží po slávě a
úspěchu. Kteří jsou ochotni naslouchat druhým, přizpůsoboval se potřebám ostatních a
věnovat svůj čas ostatním bez ohledu na očekávání nějakého ocenění, zisku nebo úspěchu.
Nesnaží se za každou cenu být veleúspěšnými supermany s cílem dosáhnout prestižního
postavení v super úspěšných společnostech a politických funkcích. Takovýto postoj však
člověka neúměrně unavuje. A jednou nastane zlom, kdy člověk cítí, že dál už prostě takhle žít
nemůže a hledá způsob jak svůj život změnit. V takové chvíli je třeba se včas rozhodnout a
z věcí, které na člověka život naložil, je potřeba některé přenechat jiným. Je dávno ověřenou
pravdou, že každý má odpovědnost v prvé řadě za svůj vlastní život, teprve potom za životy
ostatních. Život člověku není darován proto, aby zcela obětoval to nejcennější, co mu bylo
dáno shůry: schopnost žít. Je třeba naučit se žít tady a teď a vychutnat si každou chvilku
svého života. Vždyť je tak krátký. Proto je třeba se včas rozhodnout věnovat svůj život více
sobě a nerozdat ho celý ostatním.
Přeji Vám všem tedy, abyste i v této uspěchané době ve svém životě plně pocítili zvláštní
atmosféru vánoc, když se za světel svíček každý rok sejdete u vánočního stromku, maximálně
si užili společných chvil s těmi nejbližšími při slavnostní štědrovečerní večeři, při pouštění
lodiček ze skořápek ořechů, rozkrajování jablíček a při rozbalování s láskou darovaných
dárků u vánočního stromku.
Dovolte mi, abych vám všem v tomto období popřál co nejméně stresu, abyste si v této
vánoční době našli co nejvíce času pro své blízké z rodinného kruhu.
Do nového roku 2018 pak přeji Vám všem hodně zdraví, dobré nálady a životního optimismu.
Doufám, že i symbol v podobě vánočně ozdobené kapličky vám všem tato přání jen umocní.
Děkuji Vám za pozornost.
Ing. Zdeněk Jeřábek
starosta

