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Vážení občania, milá mládež , milé deti, vážení rodáci, návštevníci obce!
dovoľte mi prihovoriť sa k Vám v čase najkrajších sviatkov pokoja a porozumenia.
Vianočné sviatky sú obdobím na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť
nás napĺňajú pocitmi šťastia, pohody a harmónie. Atmosféra týchto dní je plná spomienok
i očakávaní, nič nie je bežné ani všedné, napriek tomu, že Vianoce sú každý rok, ich čaro
sa nedá ničím nahradiť ani napodobniť. Vianočné sviatky v každom z nás upevňujú
základné ľudské hodnoty. Na Vianoce sa v nás prebúdzajú tie najkrajšie pocity a snažíme
sa s nimi podeliť so svojimi blízkymi a drahými. Hľadáme úprimné ľudské porozumenie a
túžime po láskavom ľudskom dotyku, v tom je to veľké tajomstvo a bohatstvo života. Bolo
by krásne, keby to tak mohlo byť aj v bežnom a každodennom živote. Preto si vážme
jeden druhého a zachovajme si slávnostné chvíle aj počas bežných dní.
K naším Vianociam by malo patriť aj dodržiavanie zvykov našich predkov. Všetci
veľmi dobre vieme, že bez tradícií by to neboli tie naše Vianoce. Z úcty k tým čo tieto
tradície zaviedli a dlhodobo užívali, mali by sme my aspoň jedným zvykom tieto tradície si
udržiavať a tým odovzdávať ďalším generáciám. V príjemnom teple domova by mali znieť
vianočné koledy a modlitby, ale aj poďakovania za končiaci sa rok, či prosby za zdravie a
spokojnosť do toho nasledujúceho. Svoje miesto majú v tento čas aj spomienky na našich
blízkych, po ktorých zostalo pri štedrovečernom stole prázdne miesto.
Milí spoluobčania!
Prežime aj tento rok vianočné a novoročné sviatky plné lásky, porozumenia,
spokojnosti a srdečnosti. Keď bude v našich domovoch sviatočná atmosféra, v týchto
chvíľach máme jedinečnú príležitosť všetko to krásne, čo sprevádza Vianoce, odovzdať
nielen svojim blízkym, ale aj neznámym, opusteným, slabým a chorým. Máme príležitosť
zamyslieť sa, bilancovať končiaci sa rok, prehodnotiť vykonané skutky i nesplnené sľuby.
Pri tejto príležitosti sa chcem opätovne poďakovať všetkým naším občanom,
ktorí sa dňa 10.11.2018 zúčastnili volieb do miestnej samosprávy. Ďakujeme Vám za
podporu, ktorú ste mne a novozvoleným poslancom dali a tým ste nám umožnili buď
pokračovať v realizácií našich zámerov, ktoré už boli skôr rozpracované, alebo sme sa
vo svojich volebných programoch zaviazali zrealizovať nové programy. Chcem za prácu
vo volebnom období 2014-2018 poďakovať bývalým poslancom OZ za ich aktívnu
činnosť pri práci v OZ a pri angažovaní sa na rôznych podujatiach. .
Chcem sa Vám, vážení spoluobčania, poďakovať za vašu prácu v tomto roku. Za
množstvo vykonanej práce pri fungovaní vašich domácností, za prácu na vašich
pracoviskách, za prácu v prospech našej obce. Verím, že v novom roku i v ďalších rokoch
sa pre nás všetkých zlepšia sociálne podmienky i samotný život.
Miestna samospráva sa snažila v priebehu roku zabezpečovať v rámci
finančných a ľudských možnosti všetky činnosti súvisiace so skvalitnením života v našej
obci. Boli to činnosti hlavne v investičnej a neinvestičnej oblasti, údržbárske práce na
obecnom majetku, zabezpečenie čistoty v obci, sociálna služba, oblasť školstva a
kultúrno – športová- spoločenská činnosť. Podarilo sa nám zrealizovať rekonštrukciu
niektorých MK, vybudovali sme chodník na ul. Hlavná, zrealizovali sme opravu budovy
domu nádeje, kultúrneho domu a šatni na futbalovom ihrisku. Do vlastníctva obce sme
zakúpili kaštieľ aj so záhradou a súkromný investor realizuje výstavbu 12.b.j.
V kultúrno spoločenskej oblasti sme okrem iného zrealizovali tri veľmi
významné podujatia- bol to 5. roč. detského festivalu, výnimočná udalosť bolo
pripomenutie si 50- výročia DFSk J. Lazoríka a usporiadanie 25. roč. HTFF. Chcem sa
poďakovať všetkým tým čo sa na príprave a uskutočnení týchto podujatí zúčastnili.
Nesmierne si vážim, že bez nároku na odmenu obetovali svoj voľný čas pre

usporiadanie týchto podujatí. V dnešnej dobe je to už pomaly výnimočnosť- bez nároku
na odmenu obetovať sa pre druhých. Vážme si týchto ľudí.
Pri tejto príležitosti sa chcem poďakovať všetkým pracovníkom obce, ktorí
zabezpečoval práce a služby spojené s organizovaním projektu MOS, ktorí po
organizačnej a administratívnej stránke zabezpečovali takmer všetky podujatia,
poďakovanie patrí aj pracovníkom obce, ktorí sú zamestnaní v obci na rôzne projekty
ako TSP a MOPS.
Ku končiacemu sa roku patrí aj obecná štatistika:

V našej obci sa v roku 2018 doteraz aktuálne k 21.12.2018
- narodilo: 15 detí, z toho 8 dievčat a 7 chlapcov, z toho 5 detí rómskeho pôvodu
- zomrelo: 7 občanov, z toho 4 ženy a 3 muži
- zaznamenali sme 10 sobášov
- do obci na trvalý pobyt sa prihlásilo: 7 občanov
- z trvalého pobytu sa odhlásilo: 8 občanov
- na prechodný pobyt sa prihlásil 0 občanov
- celkom obyvateľov na trvalý pobyt: 1 221 obyvateľov
Vážení občania!
V tomto predvianočnom období keď vstupujeme do najkrajších a najsvätejších
sviatkov roka a taktiež z príležitosti prichádzajúceho Nového roku v mene miestnej
samosprávy chcem popriať pokojné sviatky a pozdraviť:
-občanov, mládež a deti našej obce. Prajem šťastlivé a pokojné vianočné
sviatky a do Nového roku Vám prajem hlavne veľa zdravia a rodinnej, pracovnej a
spoločenskej pohody.
- Pri tejto krásnej príležitosti chcem pozdraviť aj návštevníkov obce, ktorí tu v našej
obci prežívajú tieto sviatočné chvíle medzi svojimi blízkymi.
- Pozdravujem našich chorých a osamelých občanov, či už sú teraz v nemocniciach,
alebo v iných zariadeniach, tých ktorí sú doma sami alebo pri svojich najbližších.
Prajem im skoré uzdravenie a starým ľuďom prajem, aby nikdy nepociťovali samotu.
- Pri týchto krásnych sviatkoch naša spomienka nepochybne patrí aj tým, ktorí už nie
sú medzi nami. Prejavy úprimnej sústrasti adresujeme všetkým tým rodinám, ktorí
v tomto roku stratili svojich najbližších. Myslíme na nich vždy a nielen pri týchto
sviatočných chvíľach.
- Ďakujem všetkým bývalým a súčasným poslancom obecného zastupiteľstva, členom
komisii, pracovníkom obce za spoluprácu, za aktivitu a iniciatívu pri zastupiteľstvách
a pri príprave jednotlivých investičných a kultúrno- športových podujatí.
- Požehnané sviatky a priania všetkého najlepšieho v Novom roku prajem nášmu
duchovnému otcovi, všetkým pracovníkom obce, pracovníkom základnej a materskej
školy, podnikateľským subjektom pôsobiacim na území obce, podnikateľom a SHR, ktorí
sa zaoberajú poľnohsopdárskou činnosťou , podnikateľským subjektom pôsobiacim na
území obce, ktorí zabezpečujú hlavne potravinárske, reštauračné a iné služby. Všetko
najlepšie želám všetkým podnikateľom v obci, podnikateľom, ktorí vytvárajú pracovné
miesta v našej obci, všetko dobre prajem aj urbárskemu spoločenstvu.
- Za započatie činnosti a prevádzku denného centra pre seniorov v roku 2018 sa
chcem poďakovať všetkým zamestnancom. Verím, že táto služba napomáha hlavne
naším starším občanom a želáme si, aby aj v nasledujúcich rokoch túto službu využívalo
ešte viacej našich starších občanov.

Za reprezentáciu obce v oblasti:
- ľudového umenia sa chcem poďakovať a do Nového roku veľa energie a tvorivosti
popriať dedinskej folklórnej skupine Jána Lazoríka, ktorá v tomto roku oslávila 50výročie svojho založenia a poďakovanie patrí aj škole tanca Miroslava Fabiána,
- za aktivitu pri organizovaní rôznych podujatí ďakujem DO Únie žien,
- za športovú činnosť ďakujem futbalovému klubu a poďakovanie parí aj všetkým
športovcom a športovým krúžkom,
- za dobré výsledky v oblasti dobrovoľného hasičstva ďakujem naším hasičom a to
najmä pri zabezpečovaní preventívnych požiarnych prehliadkach a pri športových
súťažiach,
- veľmi pekne ďakujem aj občianskym združeniam a všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa
podieľali na príprave a realizácii jednotlivých podujatí v našej obci.
Chcem sa poďakovať mnohým Vám za podporu a za aktivitu, ktorú prejavujete vo
všetkých oblastiach obecného života. Veľmi si vážime prácu tých, čo obetujú svoj voľný
čas pri práci pre naše obecné spoločenstvo v rôznych oblastiach života, prajem Vám veľa
energie, tvorivých síl a najmä zanietenie pre túto činnosť.
Vážení spoluobčania, želám Vám, aby ste vianočné sviatky strávili v radosti, pokoji,
porozumení, v novej nádeji a nový rok 2019 nech Vám prinesie pevné zdravie, mnoho
úspechov, optimizmus a vieru v lepšiu budúcnosť. Prajem Vám, aby ste sa po celý rok
stretávali s úctivosťou, zdôrilosťou, zodpovednosťou a najmä ľudskosťou.
Pokojné tohtoročné vianočné sviatky a bohatý Nový rok 2019.

Ján Šejirman
starosta obce

