Vážení spoluobčania,
Nový rok je pre všetkých zvýraznený údaj v kalendári a deň
pracovného pokoja. Pre viacerých z nás znamená začiatok nových
plánov, predsavzatí a určenie si nových cieľov, ktoré by sme počas
nastávajúceho roka chceli uskutočniť v súkromnom i pracovnom
živote. Je to však aj vhodný čas na to, aby sme sa na chvíľočku
zastavili a prehodnotili uplynulý rok. Život človeka je sám o sebe
pestrý a každého z nás postretli ako zlé dni naplnené trápením a
smútkom, tak aj tie dobré, veselé, radostné a šťastné. A práve na tom
dobrom je potrebné ďalej stavať, pokračovať v začatom a zároveň sa
nebáť prekážok, ktoré na nás počas cesty životom čakajú.
Rovnako ako my všetci, tak aj naša obec počas uplynulého obdobia
prekonávala rôzne prekážky súvisiace s prípravou väčších projektov,
ktoré sa realizovali, alebo sú v pláne byť realizované v nastávajúcom
období. Ako starosta obce si uvedomujem, že je potrebné rozbehnuté
projekty dokončiť a tak isto pripravovať nové, ktoré nám pomôžu
zveľaďovať našu obec a zvýšiť úroveň kvality života v nej.
Nezabúdajme však, že našu obec si dokážeme zveľadiť najmä tým, že
sa o veci verejné budeme zaujímať a pomáhať obci v rámci svojich
možností. Preto by som sa rád aj týmto spôsobom poďakoval Vám
všetkým, ktorí ste sa v uplynulom období pričinili akýmkoľvek
spôsobom o to, aby bol život v našej obci lepší.
V prichádzajúcom roku Vám v mene svojom, rovnako aj pracovníkov
Obecného úradu a tiež všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva
prajem veľa sily a šťastia v každodennom živote. Ďalej želám pevné
zdravie, božie požehnanie, pokoj a radosť, nech Vám prinášajú šťastie
Vaše deti a nech sa dlho môžete tešiť z prítomnosti Vašich najbližších.
Rozdávajme okolo seba dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo
dobrom, znášajme nedorozumenia a ceňme si to, čo má naozaj
hodnotu. Ešte raz všetko dobré v roku 2019.
S úctou Váš starosta Mário Beblavý.

