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Vážení spoluobčania, pozdravujem Vás v dnešný sviatočný večer, 

kedy si rodiny spoločne sadajú k štedrovečernému stolu, aby slávili 

najkrajšie sviatky v roku, Vianoce, ktoré sú časom pokoja, lásky, 

porozumenia a spolupatričnosti.  

Rok 2019 o niekoľko dní odíde do minulosti a každý z nás bude 

hodnotiť, aké úspechy, ale aj neúspechy nám život priniesol. 

Aj našej obci prichodí bilancovať. Rok 2019 nám priniesol veľa 

smútku a sklamania, ale mal aj pozitívne stránky, ako sú: viera vo 

vlastné sily a radosť z dosiahnutého úspechu. Smútok sme prežívali, 

keď nás navždy opustilo v tomto roku až 8 spoluobčanov, z nich 

viacero relatívne mladých, ale aj 2 naše najstaršie občianky. 

Sklamanie sme prežívali, keď nám ministerstvo neschválilo ani jeden  

z dlho očakávaných podaných eurofondových projektov, ani 

Modernizáciu KD, ani MF Ihrisko pre deti a mládež. Súčasný systém 

rozdeľovania eurofondov skutočne nepotrebuje komentár. Hovorí sa, 

že čo Ťa nezlomí, Ťa posilní, a je to pravda. Vieru  vo vlastné sily 

a radosť z dosiahnutého úspechu prežívame teraz, keď sa obec pustila 

do Modernizácie KD z vlastných financií, síce to trvalo dlhšie, keď 

sme zodpovedne a transparentne hľadali kvalitných dodávateľov prác 

cez verejné súťaže, ale práce sú vykonané vo vyššej kvalite a značne 

lacnejšie. Ďalším úspechom obce je obsadenie bytovky č.2 ešte pred 

Vianocami novými nájomníkmi, ktorí dostali pekný darček pod 

stromček. Stálo veľa práce a úsilia, aby sme to dosiahli. 

Za spomenuté úspechy vďačím všetkým poslancom OcZ, keď sme 

sa zhodli na stratégii plnenia spoločného 4 – ročného volebného 

programu a na šetrení obecných financií. Verím, že v budúcom roku 

bude rozvoj našej obce opäť pokračovať. 

Vážení spoluobčania, žijeme v unáhlenej a stresujúcej dobe, čas 

vianočný nám dáva príležitosť zastaviť sa, obzrieť späť a uvedomiť si, 

ktoré hodnoty sú pre človeka a ľudstvo ako celok tie najdôležitejšie. 

Zasadnime spoločne k štedrovečernému stolu a zaželajme si to 

najvzácnejšie, zdravie, pozitívny prístup k životu a láska so šťastím 

prídu k nám samé. 

 Prajem Vám všetkým pokojné a radostné prežitie vianočných 

sviatkov.     


