„Hoří, má panenko“,
alebo reakcia na otvorený list a vyjadrenia členky DHZ Mgr. Miroslavy Langovej
Ako starosta obce reagujem na klamlivé a zavádzajúce informácie týkajúce sa mojej osoby,
pracovníkov OcÚ a iných osôb z otvoreného listu Miroslavy Langovej, ktorá reagovala na vystúpenie
evanjelického farára na rokovaní obecného zastupiteľstva. V tejto reakcii sa vyjadrujem sám za seba,
ale musím reagovať na účelovo podsúvané nepravdy Miroslavy Langovej, týkajúce sa fungovania
hasičov v našej obci.
V prvom rade musím uviesť, že tento „otvorený list“ je len ďalším prilievaním oleja do ohňa už aj tak
horúcej situácie v našej obci. Nemá za cieľ zmierniť situáciu, ani upokojiť vášne, ale naopak,
rozdúchava ich ešte viac. Komu alebo čomu to slúži?
Najskôr sa vyjadrím k výčitkám p. Langovej voči obci. Na úvod sama priznávate, že je potrebné poznať
objektívnu situáciu, až tak sa vyjadrovať. Presne tejto chyby sa dopúšťate, p. Langová. Vyjadrujete sa
k niečomu, čo nepoznáte, ani nemáte o tom presné informácie. P. Langová, viete o čom píšete, keď
tvrdíte, že sme boli zo štátnych inštitúcií inštruovaní, ako má celoplošné testovanie prebiehať a ako
má byť zabezpečené? Skúsili ste zabezpečovať priebeh celoplošného testovania, že si dovolíte toto
napísať? Viete o tom, že inštrukcie boli vágne, a že sa menili niekoľkokrát počas jedného dňa? Čo
bolo vydané ráno, už neplatilo na obed, a poobede už neplatilo ani to... Bolo to prezentované
v médiách, len akosi ste to prepočuli... Napr. mali sme si zabezpečiť aj vlastných zdravotníkov, čo sa
nám vďaka dobrovoľníkom aj podarilo, ale asi si už nepamätáte, že to bol veľký problém. Keby vláda
2 dni pred testovaním nezverejnila odmeňovanie dobrovoľníkov a zdravotníkov, celé testovanie by
dopadlo úplne inak. Dokonca ešte deň pred začiatkom testovania chýbalo po celom Slovensku 40%
zdravotníkov do odberných tímov. Tie pravidlá sa menili počas jazdy, to nebolo tak, že nám vopred
prišli jasné inštrukcie, ktoré sa dali splniť bez problémov. Bolo to chaotické, ale zvládlo sa to.
Vyjadrujte sa prosím k tomu, k čomu máte znalosti a skúsenosti, nie pocity a dojmy.
Tvrdíte, že obec nepožiadala DHZ o pomoc, a keď ste ju ponúkli, bola odmietnutá. To nie je pravda.
Obec v pondelok dňa 26.10.2020 požiadala predsedu DHZ p. Glatza o súčinnosť s tým, že do
nasledujúceho dňa je potrebné na okres nahlásiť mená dobrovoľníkov. Očakávali sme promptnú
reakciu od hasičov. Nebol priestor na čakanie. P. Glatz sa však ozval až o 2 dni, čo už bolo po kontrole
z okresu a po nahlásení konkrétnych mien, ktoré sme museli tak sami zabezpečiť. Keby sme mali tak
dlho čakať na pomoc hasičov pri požiari, tak zhorí celá dedina...
Obec verejne vyzvala ľudí o pomoc, tí čo boli ochotní pomôcť, sa ihneď ozvali. Zo strany hasičov sa
včas ozval iba veliteľ DHZO p. Juraj Andráš. Vyhlásil som to do rozhlasu, na internet, že hľadáme
dobrovoľníkov a zdravotníkov, kto má záujem nech sa prihlási na OcÚ. Na prvé kolo testovania sa
nám postupne prihlásili občania s tým, že sú ochotní pomôcť, najhoršie to bolo zo zdravotníkmi, kde
sa nám najskôr niektorí nahlásili, ale z ÚVZ ich hneď sťahovali do obcí, kde neboli nahlásení žiadni
zdravotníci. Takýto chaos bol v tej organizácii! Potom, až keď premiér sľúbil a zverejnil výšku odmien,
sa začalo prihlasovať viac zdravotníkov, a tí čo mali ísť do iných obcí, nakoniec mohli ísť aj ku nám.
Dobrovoľníci sa poprihlasovali hneď, mali sme dokonca náhradníkov. Všetko sme mali na prvé kolo
pripravené, ocenili nás aj z armády a hygieny, že sme vzorne pripravení. A až vtedy zavolal váš
predseda Rudo Glatz, že keď nemáme ľudí, tak že pomôžu aj hasiči. Asi toľko. Vy si môžete vypisovať
koľko chcete, že ste ho urgovali a ako veľmi ste sa hlásili, ozval sa až v čase, keď už bolo všetko
pripravené. Ale ozaj nechápem, prečo ste sa nenahlásili osobne. Prečo tí, ktorí ste mohli, ste
nezavolali cez všetky tie výzvy, že v ten a v ten deň môžete, ale obrátite sa na p. Glatza, nech vás
nahlási. Veď to je smiešne.

Pokiaľ ide o 2. kolo, opäť ste sa neangažovali, na čo ste čakali? Z dôvodu, že sme boli všetci chorí, p.
Maťaš sa sám ponúkol, že pomôže a zabezpečí priebeh testovania. Oslovil tím dobrovoľníkov
a zdravotníkov z 1.kola, a podarilo sa mu to zorganizovať výborne. Za to mu je celá obec vďačná. Kto
si to neskúsil zorganizovať, nemá žiadne právo kritizovať tých, ktorým sa to podarilo takto výborne.
Prišlo testovanie a celý úrad sa ocitol v karanténe. Ale toto, čo tvrdíte vy, keď sa pýtate, že ako je
možné, že sa v prvom kole testovania nakazilo toľko ľudí a že sa asi nedodržali bezpečnostné
hygienické pravidlá, je vyslovene hlúpe. Tak po poriadku, v prvom kole sme mali 14 pozitívnych
prípadov zo 764, čo je 1,83% pozitívnych, v ďalšom 6/779 čo je 0,77% pozitívnych prípadov. Uvediem,
že priemer popradského okresu v 1. kole testovania bol 1,79%. Takže sme boli na úrovni priemeru.
A vy si dovolíte vypisovať, že sme asi nedodržali hygienické pravidlá a že sa ľudia nakazili v 1. kole. Od
učiteľky by sa čakalo, že bude vedieť aspoň niečo o víruse COVID-19, že má inkubačnú dobu (2 - 14
dní, s mediánom 5 dní), po ktorej sa prejavujú príznaky. Keby sme sa nakazili počas 1. kola testovania
niekde v rade, tak by sa nám to ani neprejavilo v ten deň na teste antigénovými testami! My,
pracovníci OcÚ sme to museli chytiť už predtým. Rúška sme mali, hygienické pravidlá sme
dodržiavali, a aj tak sme sa nakazili. A mohlo to byť aj pri tom zbytočnom referende, ktoré prebehlo 2
týždne pred testovaním, v čase kedy už bola situácia komplikovaná... Možno sme mali nosiť FFP3
rúška, a nenakazili by sme sa, ale ktovie. Vy ste tiež v marci šili rúška z látok, asi ste tam žiadne FFP
filtre nedávali. Nijako nezhadzujem vašu robotu, bola to od vás služba pre občanov, len chcem
poukázať, že absolútna ochrana pred vírusom, ktorý sa šíri kvapôčkovou infekciou je zložitejšia, ako
sa jednej učiteľke môže zdať. Tak nezhadzujte robotu mňa a pracovníkov OcÚ, ktorí zabezpečovali
prípravy na 1. kole, lebo neviete o tom nič, a teda nie ste nijako kompetentná sa k tomu vyjadrovať.
Keď už sme pri vašom šití rúšok, zareagovali ste promptne na situáciu, mnohým ľuďom ste pomohli,
bolo vám za to aj poďakované v obecnom časopise. Nechápem, prečo teraz vypisujete, že som vám
nedal adresy dôchodcov, keď som vám jasne do telefónu povedal, že nemôžem rozdávať adresy kvôli
ochrane osobných údajov. Ako učiteľka to istotne viete pochopiť, že tiež nemôžete údaje vašich
žiakov posúvať ďalej. Ale do otvoreného listu napíšete takúto blbosť, lebo kto nevie, toho
obalamutíte. V tom čase som dokonca riešil udanie, kde ma niekto udal, že porušujem zákon
o ochrane osobných údajov, spomínal som to taktiež v obecných novinách 1/2020. Možno keď sa
spýtate p. Barabása, kto ma udal, tak vám aj povie kto. Ďalej si dovolíte tvrdiť, že v prvej vlne tu
neboli opatrenia obce, nebol zvolaný krízový štáb a že obec všetko látala na kolene. Opäť žasnem, že
si dovolíte toto tvrdiť, bez toho, aby ste si skúsili byť v našej koži. My na OcÚ sme mali vtedy ťažkú
situáciu. Od 1. marca bola jedna pracovníčka PN, druhá bola dovolenke v Taliansku (ak si pamätáte,
aká bola vtedy v Taliansku situácia) a bola 15 dní v domácej karanténe, ďalšia pracovníčka na OČR. Ja
som v marci mal na úrade iba jedného človeka! My sme nevedeli, čo skôr začať, problémy sa nakopili,
už bolo vyhlásené referendum, boli sme naviac v rozpočtovom provizóriu, bol vyhlásený núdzový
stav, rúška bol vtedy problém zohnať. Zabezpečili sme v priebehu marca aspoň rúška pre všetkých
dôchodcov a ľuďom zo sociálne slabších rodín, ktoré im boli roznesené. Áno, vaša pomoc občanom
nám tiež veľmi pomohla, ďakujeme vám. Ale teraz tu trepete, že žiadna pomoc ľuďom zo strany
starostu nebola. Hneď sme zabezpečovali dezinfekciu priestorov, mal to robiť náš údržbár, ponúkol sa
p. Glatz že pomôže, tak dezinfikoval aj on. Ďakujeme každému kto pomohol. Ale poviem inú vec,
jeden z vašich hasičov, poslanec Fábry nám doniesol v marci v jeden deň 10 nezmyselných žiadostí
na infozákon, keď som mal práve 1 pracovníka na úrade a ozaj som nevedel, kde mi hlava stojí. V tom
istom čase v Nitre doniesol jeden poslanec za dva týždne 11 žiadostí a dostalo sa to až do médií, že
niekto v čase pandémie takto šikanuje mestský úrad. My sme tu mali exota, mimochodom hasiča,
ktorý nám priniesol toľko žiadostí za 1 deň! A to nemáme k dispozícii taký štáb ľudí, ako majú v Nitre.
Nebola ste v našej koži, tak sa nevyjadrujte k niečomu, o čom nemáte ani poňatia. Je to hlúpe.
Ďalším problémom z vášho listu je to, že oddeľujete DHZ od DHZO, ako keby to boli 2 úplne odlišné
združenia. Omyl p. Langová! Keď toto nechápete, tak sa nedivím, že v našej obci sú problémy
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s fungovaním hasičov. DHZ a DHZO sú združenia navzájom prepojené pupočnou šnúrou. Nie je možné
ich oddeľovať, ako to robíte vy. Bez DHZO nemá DHZ zmysel. Načo by nám bolo DHZ, keď sú v ňom
iba funkcionári, ktorí nemajú školenia, certifikáty, nechcú hasiť požiare, a riešiť ďalšie prípady. Nám
funkcionárov netreba, obec potrebuje skutočných funkčných hasičov, ktorí budú v obci pomáhať pri
rôznych udalostiach. O tom je DHZO, o tom je skutočná hasičina. Vy sa tvárite, že je funkčné iba DHZ.
Ale ako funkčné – iba šitím rúšok či pečením perníkov? Prosím Vás, na to si založte Krúžok šikovných
rúk, tam to patrí, ale potom si neberte do úst, že ste hasiči, keď sa dištancujete od DHZO! Nehaňte
meno hasičov! Tým, že sa odťahujete od DHZO, lebo to je obecné, a DHZ nie, sa dopúšťate
obrovského omylu. Ako hovorím, takých „hasičov“ nám ozaj netreba. Keby bol požiar, nemá kto
hasiť. Lebo naši „hasiči“ pečú perníky... Vy ako funkcionári DHZ ste sa vo svojej zápisnici za minulý rok
zmohli na povyšovanie hodností, ako kapitán Danko. To všetko by boli dobré námety aj pre režiséra
Miloša Formana na natočenie 2. dielu filmu Hoří má panenko.
P. Langová, tvrdíte, že ste nevedeli o slávnostnom otváraní hasičskej zbrojnice, a že ste sa o tom
dozvedeli až v ten deň. Nebolo to náhodou preto, že váš príbuzný Vladimír Langa a miestne drbny
roznášali po obci, že sa neotvára a nerekonštruuje hasičská zbrojnica ale miestny pivovar pre
starostu?
Vráťme sa ale najskôr k tomu, aká bola situácia. Asi ste zabudli, že hasičská zbrojnica sa otvárala
týždeň pred referendom o odvolaní starostu. Ja si to ešte dobre pamätám. Najskôr v auguste mi
prišiel na kontrolu europoslanec, po tom, čo mu právnik, ktorý zastupoval aj vášho blízkeho
spolupracovníka z DHZ – Jaroslava Barabása poslal vymyslené udanie, že som spreneveril
eurofondovú dotáciu na výstavbu hasičskej zbrojnice. Obaja vieme, od koho mal jeho právnik tieto
informácie. Prišiel na kontrolu, ukázal som mu, čo všetko za tých 30 tis. € robíme, ihneď pochopil, že
sa jedná o hlúposť. P. Langová, pozrite sa na iné obce, ako naložili s touto dotáciou, zistíte, že máme
jeden z najlepších výsledkov opráv HZ z tejto dotácie. Sú obce, kde neurobili skoro nič, len niečo
pretreli červenou farbou. Pýtajte sa hasičských funkcionárov, povedia vám o takých obciach. U nás
nič také nebolo a budova je v krásnom, plne funkčnom stave. Už ste asi aj zabudli na to, že tri týždne
pred otvorením HZ mal náš obecný údržbár pri natieraní odkvapov na zbrojnici úraz a musel
maródovať. Opakovane som oslovoval predsedu DHZ p. Glatza, nech hasiči pomôžu s brigádami pri
natieraní stĺpikov, natiahnutí nového pletiva, zbrúsení a natretí vnútorných dverí a zárubní, zostavení
a zapojení kuchynskej linky ... Koľkí z vás prišli? Prišli ste vy a skupina okolo vás? Ani náhodou,
vrcholila predreferendová antikampaň, nikto z vášho kruhu neprišiel na pomoc potrebám hasičov,
nech to radšej nevyjde, nech je to fiasko starostu. Lebo evidentne, ako tvrdíte, vás obecná politika
nezaujíma... Pomáhali Jožko Horváth a Jožo Čuban, zvlášť z iniciatívy p. Pavličkovej. Tú budovu sme
neopravovali pre mňa, ale pre hasičov! Ja som sám so synom išiel skladať kuchynskú linku, aby to
bolo skôr hotové. Dočkal som sa akurát rečí, že to skladám pre seba, lebo tam bude pivovar. Viete,
keby ste aspoň mali snahu čítať, tak by ste prečítali zmluvu o dotácii na HZ, kde sme sa zaviazali na 10
rokov, že tú budovu obec nepredá, a že tam bude hasičská zbrojnica!!! Ale chápem, bolo
referendum, každá palica bola dobrá.
Úplným nezmyslom šíreným na internete po Vašom liste bola reakcia tajomníka DHZ Jaroslava
Barabása, a jeho výpočet aktivít, ktoré podľa neho hasiči spravili pre obec. Nad tým rozum zostáva
stáť, čo si všetko hasiči privlastňujete, aké zásluhy. Chváliť sa cudzou robotou je trápne a úbohé.
Takže: nikto z hasičov sa za DHZ nezúčastnil brigád zvolaných obcou – či už na obecnom dome alebo
hasičskej zbrojnice. Boli tam niektorí, ale ako súkromné osoby, nie v zastúpení DHZ! Boli, lebo chceli
obci pomôcť. DHZ na výzvy nereagovalo, tak sa prosím nechváľte cudzím perím. Najviac o tom vie p.
Pavličková, tak si neprisvojujte jej zásluhy! Rovnako keď bolo potrebné pomôcť pri realizácii prípojok
pre hasičskú zbrojnicu, nikto z vás nereagoval. A bolo to celé na pleciach Joža Čubana a Zdena
Husanicu. A boli tam ako obyčajní ľudia, a nie preto že sú hasiči – dokonca Zdeno ani hasičom nie je,
ale prišiel a pomáhal. Vo svojom voľnom čase, v daždi, v blate. Kde ste boli ostatní? Toto ozaj nie je
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o pretŕčaní sa v uniformách, ale ochote pomôcť ihneď kedy treba, aj pri špinavých a fyzicky ťažkých
prácach. Hasičské auto opravovali Pavolkovci a Jožo Čuban, ale opäť ako osoby ochotné pomôcť,
a nie preto že sú hasiči. Veď je to až smiešne, celá tá Vaša argumentácia.
Poďme späť k slávnostnému otvoreniu hasičskej zbrojnice, o ktorom ste údajne hasiči nevedeli. Veľmi
dobre ste vedeli, ale pred referendom ste nechceli podporiť aktivity, o ktoré sa zaslúžil starosta, veď
si to aspoň priznajte, a ďalej sa nestrápňujte. Otvorenie ohlasoval p. farár, bolo to niekoľkokrát
vyhlásené aj v obecnom rozhlase! Neprišli ste, bola to hanba, ale lepšie, ako sa na všetkých vás
pozerať po takýchto zákernostiach, čo ste pred referendom podnikali. Čo ale nechápem, že teraz
tvrdíte, že ste pripravovali slávnostné otvorenie, kde ste chceli pozvať okolité DHZ. Chytili ste sa do
vlastného klamstva p. Langová... Zbrojnica sa otvárala 10.10.2020, kde od 1.10.2020 boli v platnosti
opatrenia ÚVZ SR, ktoré zakazovali hromadné podujatia nad 50 osôb. My sme na otvorení napočítali
48 osôb. Môžete teraz tvrdiť koľko sa vám ráči, že ste chceli pozvať okolité DHZ a ich členov, ale
situácia vtedy bola taká, že to nebolo ani možné! Ale kto klame, ľahko sa stratí vo svojich klamstvách.
V deň otvorenia sa Jaroslav Barabás na internete vyjadril, že on si hasičskú uniformu kúpil za svoje
peniaze a sám sa rozhodne, kedy si ju oblečie. Nepochopil, že uniforma sa nenosí vtedy, keď si jej
majiteľ zmyslí, ale vtedy, keď volá povinnosť. A povinnosťou členov je aj účasť pri návšteve
prezidenta DHZ, vzdať mu úctu. A tak česť hasičov zachraňoval 98-ročný ujo Vilim. Uniforma je
výsada, aj zodpovednosť. Ale to p. Barabásovi ozaj nič nehovorí. Ani vám.
K tým vašim perníkom, čo ste teraz rozdávali tak poviem len toľko. Áno, pekné gesto. Zaujímavé však,
že boli rozdávané deň po tom, ako poslanci (aj členovia DHZ) roznášali po obci pamflet Informátor.
Náhoda? Ešte aj p. Langa písal, „nuž robili to skutočne (perníky) len a len hasiči a poslanci“. Ale vám
ako píšete, nejde o obecnú politiku, vám ide o to, ako ste napísali „potešiť ľudí a spojiť ich pod rúškom
Vianoc. Bez obecných svárov a konfliktov“. Opýtajte sa ľudí, koľkých ten pamflet pobúril, čo za
odporné veci v ňom sú, ktoré budú mať dohru. Či sa na tom pamflete nepodieľali členovia DHZ, spolu
s poslancami. Je to náhoda, že sa perníky stretli s vydaním pamfletu, obzvlášť keď sa na príprave
oboch podieľali aj rovnakí ľudia? Ozaj krásne potešenie ľudí pred Vianocami.
Pripomeniem vám, že s myšlienkou obnovy DHZ som prišiel na začiatku tohto volebného obdobia ja.
Aj kvôli tomu, aby sme z dotácie obnovili zbrojnicu, aj kvôli tomu, aby ten hasičský zbor v obci
fungoval, a keď funguje správne, jeho činnosť je nanajvýš potrebná. Píšete, že ste hrdá na aktivity
DHZ, ste hrdá aj na to udávanie? Spýtajte sa iného hasiča, p. Jaroslava Barabása, či je hrdý na to, že
minulý rok, deň pred Dňami obce obvolával hasičov, aby sa nezúčastnili na akcii, pričom hasiči boli
jedným z organizátorov. To nám povedali samotní hasiči... V tom čase už traja členovia DHZ (Rudo
Glatz, Michaela Hricová, Jožko Horváth) strážili celú noc vybavenie, aby ho niekto nerozkradol. Bol
som pri nich. A ako dopadla akcia? Obrovský úspech široko ďaleko. Zúčastnili sa jej aj iné DHZ. Bola to
prvá akcia, kde sa naši hasiči dali dokopy. V ten deň sa ich asi aj najviac zapísalo k hasičom. Neviem,
možno všetci chceli len tie hasičské tričká, ktoré zabezpečila obec, ale každý chcel byť v ten deň
hasičom. Takýchto akcií by sme potrebovali viac, na nich sa kolektív dáva dokopy, a vidíte, nájde sa aj
človek, ktorý bude deň predtým obvolávať ľudí, nech sa nezúčastnia. Niekedy bola česť byť hasičom,
opýtajte sa starších pamätníkov, čo na to povedia, či je to hodné konania hasiča.
Ja som rád, že sa nám podarilo opraviť zbrojnicu, je v krásnom stave a verím, že bude hasičom slúžiť
dlhé roky. A poslúžila všetkým občanom obce už aj pri celoplošnom testovaní v 1. a 2. kole. Po
lockdowne máme dohodnuté stretnutia aj s okresnými hasičmi, kde sa pokúsime nájsť spôsoby, ako
poriadne rozbehnúť hasičský zbor. Zatiaľ vám chcem povedať jedno. Chceli ste pomôcť v 1. kole
testovania, nevyšlo to. V poriadku. Pán premiér Matovič posiela novú možnosť, a o týždeň sa možno
opäť bude konať celoplošné testovanie. Budeme radi, ak sa členovia DHZ zapoja do príprav, budem
vás v tejto veci kontaktovať. Dostanete príležitosť byť v prvej línii a pomôcť občanom.
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Na záver sa dotknem ešte jednej veci. Nijako som nepýtal p. farára, aby sa na OZ vyjadroval.
Nechcem, ani mi nijako nenáleží, vyjadrovať sa v jeho mene, ale vyjadrím sa sám za seba k forme
Vášho listu, údajne venovaného p. farárovi. Hneď na začiatku píšete, že ste zvolili formu otvoreného
listu, kvôli situácii ohľadne COVIDu a zákazu vychádzania, inak by ste za ním prišli osobne. Je tomu
skutočne tak p. Langová? Ako učiteľka asi viete, kedy a s akým účelom sa píšu otvorené listy. Ozaj ste
nemali iné možnosti p. farára kontaktovať aj priamo a snažiť sa vydiskutovať si to s ním najskôr
osobne, už len z úcty k jeho povolaniu? Bolo Vám ťažko nájsť si na neho tel. kontakt, ktorý má
zverejnený na obecnej stránke, hneď pri kliknutí na EVANJELICKÁ A. V. CIRKEV? Nebolo by vhodnejšie
mu najskôr ten list poslať osobne, či už mailom, alebo poštou, a prediskutovať si to s ním? Ale to by
vám už asi nepasovalo. Pozrite sa, akú formu komunikácie ste zvolili. Zverejnili ste otvorený list p.
farárovi na facebookovej stránke, ktorú vedie váš príbuzný - Vladimír Langa, ktorý bežne maže
komentáre, ktoré mu nepasujú! Myslíte si, že p. farár chodí na tú stránku, bude sa tam vyjadrovať
k vašim klamstvám a zavádzaniam? Viete dobre, že nič také sa nestane, a viete veľmi dobre, prečo ste
zvolili spôsob, ktorý ste zvolili. Možno si robíte kampaň pred vašou ďalšou kandidatúrou za starostku
a snažíte sa dostať svoje meno do povedomia, možno sa cítite nedocenená a neohodnotená,
s potrebou sa zviditeľniť... Ja neviem, čo vás k tomu viedlo...
Viem však, že je od vás OSOBNE NEROZUMNÉ, že si dovolíte útočiť na farára takto verejne, bez toho,
aby ste si to s ním najskôr vydiskutovali. Ľudia sú na to citliví. Týmto ste sa zaradili k občanom, ako je
Jaroslav Dlouhý, ktorý si tiež dovolil po celej obci roznášať špinu na druhého p. farára, pričom ani
nepochopil, že ten sa k nemu vôbec nevyjadroval. Farári boli vždy najväčšie autority v obci, a aj keď
dnes žijeme pohnuté časy, kde si kadekto dovolí obtierať ústa o hocikoho, uisťujem vás, že aj v našej
obci to stále nie je vítané. Je to spoločenská samovražda. Nevravím, že musíte mať rovnaký názor ako
majú p. farári, vôbec nie, ale úctu k ich spoločenskému miestu a autorite by ste mohli a mali mať,
a keď máte rozdielne názory, mali by ste sa pokúsiť si to najskôr vydiskutovať osobne, pretože sama
ste popísali klamstvá a polopravdy vo svojom otvorenom liste. Či úmyselne, alebo neúmyselne, to
neviem, ale jednoduchým dialógom by ste zistili, ako sa veci majú aj z pohľadu druhej osoby. Je
jedno, koľko veriacich daná cirkev má, farári majú stále úctivé miesto v spoločnosti. Nejaká Langová,
ani Dlouhý na tom nezmenia nič. Budem sa musieť tejto témy dotknúť aj v obecných novinách.
P. Langová, vyjadrujete sa k príhovoru farárov, počuli ste ale na tom videu, prečo sa vôbec p. Kapina
rozhodol prehovoriť k poslancom? Jasne povedal, že to bolo preto, lebo sa dozvedel ako sa znevažujú
dve najdôležitejšie katolícke modlitby na internete, na stránke, ktorú vedie váš príbuzný. Už ste
zabudli, že tie zosmiešnené modlitby zverejnil práve p. Langa? Neviete o tom nič? Myslíte si, že by sa
takéto vyjadrovanie páčilo p. Lizákovi a Hudáčovi, ktorých ste si pripomínali tento rok? K zosnulým
kňazom na oko prejavíte úctu, a potom sa vyjadrujete k momentálnym duchovným v našej obci
takýmto spôsobom? To potom nie je nič iné, ako tancovanie na hrobe.
Do budúcna nemám žiadne ilúzie, aký spôsob zvolíte vy, a členovia DHZ sústredení okolo vašej osoby,
pri komunikácii so mnou. Po tých vašich udaniach a zákerných krokoch, ktoré som spomenul, je mi
jasné, čo môžem od vás čakať. Ale ako členovia DHZ skúste prehodnotiť svoje budúce vyjadrovanie
k smerom k farárom v obci. Ste členka DHZ necelý rok, asi ešte neviete, že heslo dobrovoľných
hasičov je „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc“. Skúste sa podľa toho riadiť. Ak s tým heslom máte
problém, tak ako som spomínal, založte si Krúžok šikovných rúk, ktorý bude vašu činnosť vystihovať
možno aj lepšie ako Dobrovoľný hasičský zbor.
Vo Veľkom Slavkove 16.1.2020
Ing. Slavomír Pucci
starosta obce
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