
    Vážení  spoluobčania, 

 

 

     už len pár dní nás delí od najkrajších sviatkov roka, od Vianoc. Ide o sviatky, ktoré 

by mali byť plné pokoja, porozumenia, srdečnosti a lásky. V tomto čase sa všetci 

na chvíľu zastavia, stretnú so svojimi blízkymi a prežijú neopakovateľné chvíle, často 

taký malý návrat do mladosti, do detstva.  Tieto spoločné chvíle sú tým najkrajším 

darčekom, ktorý si môžeme v rodinách dať a každý z nás by sa mal vedieť tešiť i zo 

šťastia toho druhého, svojím postojom a činmi vyjadriť svoj úprimný vzťah k životu, k 

ľuďom a tak dokázať, že je naozaj človekom. Veď každý z nás s vďakou prijímame 

teplé ľudské slovo, pohladenie či pohľad a svet sa stáva zrazu krajším.  

    Vianoce sú hlavne o láskavosti a spolupatričnosti ľudí, ale je to i najvhodnejší čas 

kedy si človek môže uvedomiť, že k životu nepotrebuje len peniaze a hmotné statky, 

ale hlavne zdravie, porozumenie, pochopenie, úprimnosť a dobrosrdečnosť.  

    Nech všetkým nám v príjemnom teple domova znejú vianočné koledy a modlitby, 

ako poďakovanie sa za odchádzajúci rok i ako prosba hlavne za zdravie našich rodín 

a  všetkých blízkych a priateľov. Niekde možno tá slávnostná chvíľa bude spomienka 

na tých, po ktorých bohužiaľ zostalo pri stole len prázdne miesto. Zvlášť chcem 

pozdraviť našich chorých spoluobčanov a popriať im skoré uzdravenie a veľa fyzických 

a psychických síl. 



     Pomaly končiaci sa rok 2020 bol pre nás všetkých rokom veľmi ťažkým......., 

ale  utvrdil nás v tom, že si navzájom ako ľudia ľuďom vieme byť nápomocní a chcem 

vysloviť prianie, aby to tak bolo naďalej, aby sme sa všetci zomkli a pomohli tým, ktorí 

sú najviac zraniteľní a najviac potrebujú našu pomoc. 

 

    Vážení spoluobčania, v mene pracovníkov obecného úradu, poslancov obecného 

zastupiteľstva, ale aj ja osobne Vám želám radostné a pokojné prežitie vianočných 

sviatkov, pevné zdravie, veľa Božieho požehnania, veľa osobných aj pracovných 

úspechov do nového roku.  Prajem vám vnútornú silu, stály zmysel pre radosť z malých 

i veľkých vecí života. 

 

Požehnané a radostné Vianoce a šťastný  Nový rok 2021 

 

 

                                                                                      Ing. Radoslav Nemec                                    

                                                                                    starosta obce 

  

 

 


