STAROSTA
Pro naše pohodové víkendy
Vážení,
žijeme v mimořádně uspěchané moderní době integrovaného světa
zahlceného technikou. Většinou nemáme čas zamyslet se nad smyslem našeho
života, vidět cíle, které chceme dosáhnout. Zapomínáme na moudrost svých
předků, kteří si vždy v neděli vydechli, odložili práci, aby se mohli spolu
s nejbližšími a sousedy zamyslet nad tím, co se jim v uplynulém týdnu povedlo,
co ne a co by bylo dobré do budoucna udělat. Aby se také pobavili a užili si
života. K tomu ovšem potřebujeme klid - alespoň onen jeden den v týdnu.
Nevzdávejme se naší slezské, české a evropské kultury, ale ctěme ji, abychom se
brzy nestali otroky jiných, mnohdy v našich očích drsných, agresivních kultur
globalizovaného světa. Dopřávejme si krásy a výjimečnosti svátku, jakým každá
neděle je.
Dopřávejme nedělního klidu také svým spoluobčanům, kteří po něm
z jakýchkoliv důvodů a zásad touží, ale rovněž sobě. Odložme v ten den
pracovní nástroje, především křovinořezy, kladiva, cirkulárky, hlučné motorky,
aby si „odpočinuly“ k podávání výkonů po dalších 6 dnů.
Vážení spoluobčané, s touto prosbou se na Vás obracím po zralém
zvážení, na základě podnětů některých z Vás k vydání restriktivní vyhlášky
o zákazu šíření hluku v neděli a o svátcích a po vzoru některých sousedních
obcí.
Děkuji Vám za vše, co pro zachování nedělního a svátečního klidu ve
Stonavě budete dělat. Užívejme si plně naší stonavské pohody, kterou nám
mnozí naši sousedé závidí.
Váš
Ondřej Feber, v.r.
starosta obce

STAROSTA
W celu naszych komfortowych weekendów
Szanowni!
Żyjemy w wyjątkowych czasach integrowanego świata pełnego pośpiechu,
zachłyśniętego nowoczesną techniką. Rzadko pozwalamy sobie na spokojne
zastanowienie się nad sensem naszego życia, rozważenia celów, do których
dążymy. Nie pamiętamy mądrych rad przodków, którzy zawsze w niedzielę
odpoczywali, nie pracowali, aby móc wspólnie z bliskimi i sąsiadami
zastanowić się nad minionym tygodniem, ocenić wspólnie dokonania i
niepowodzenia, określić kolejne działania. Oni potrafili także życia używać i
cieszyć się nim. Do tego jednak potrzeba spokoju - przynajmniej w tym jednym
dniu tygodnia. Nie rezygnujmy zatem ze zdobyczy naszej śląskiej, czeskiej i
europejskiej kultury, ale szanujmy je, żebyśmy wkrótce nie stali się
niewolnikami innych, często w naszym pojęciu drastycznych, agresywnych
kultur globalizowanego świata. Pozwólmy sobie zatem korzystać z piękna tego
wyjątkowego święta, jakim jest każda niedziela.
Użyczajmy niedzielnego spokoju także swoim współobywatelom, którzy
z różnych powodów i zasad o nim marzą, pomyślmy również o sobie. Zostawmy
w tym dniu w spokoju narzędzia pracy, przede wszystkim wyżynarki, kosiarki,
młoty, pilarki, głośne motocykle, żeby sobie „odpoczęły” i mogły nam służyć
przez kolejnych sześć dni tygodnia.
Szanowni Współobywatele, zwracam się do Was z powyższą prośbą po
dogłębnym rozważeniu sprawy i w oparciu o propozycje niektórych z Was,
domagających się wydania restrykcyjnego zakazu szerzenia hałasu w niedziele
i święta, podobnie jak ma to miejsce w niektórych sąsiednich gminach.
Dziękuję Wam za wszystko, czego dokonacie w celu zachowania
niedzielnego i świątecznego spokoju w Stonawie. Pielęgnujmy nadal nasz
stonawski harmonijny styl życia, którego nam wielu sąsiadów zazdrości.
Wasz
Andrzej Feber
wójt

