Novoročný príhovor
Vážení spoluobčania,
prvé hodiny nového roka prežívame v slávnostnej atmosfére, v ktorej si
navzájom vyslovujeme želania pre rok, ktorý nás čaká. Chceme ho prežiť hlavne
v zdraví, radosti, aby bol naplnený šťastím a pokojom.
Nový rok pre každého z nás znamená aj začiatok nových plánov
a predsavzatí, ktoré by sme počas nastávajúceho roka chceli uskutočniť
v súkromnom, ako aj v pracovnom živote. Nájsť správnu cestu si však vyžaduje
umenie kompromisov, umenie presvedčiť sa navzájom o správnosti krokov
a prijať spoločne správne rozhodnutia. Zároveň však je potrebné posúdiť
dôsledok svojich rozhodnutí a vedieť za nich niesť aj zodpovednosť. Som
presvedčený, že spoločne s Vami sa mne, ako aj celému poslaneckému zboru
bude dariť túto neľahkú úlohu realizovať.
Samotný výsledok nášho spoločného snaženia je však podmienený aj
výškou finančných prostriedkov, ktoré si realizácia stanovených plánov vyžaduje.
Keďže obec nemá dostatok finančných prostriedkov na realizáciu všetkých
plánov, budeme sa snažiť potrebné finančné prostriedky získať z podporných
euro projektov resp. formou dotácií. Poskytnutie týchto finančných prostriedkov
je však do značnej miery závisle na vývoji ekonomiky v rámci európskej únie, ale
aj na vývoji ekonomiky v našej republike.
Život v obci je veľmi rozmanitý, je mnohokrát závislý na Vašej ochote
pomôcť obci pri rôznych brigádach, inokedy prekonať pohodlie a jednoducho ísť
medzi ľudí na kultúrne či športové podujatie organizované obcou. Iste mi dáte za
pravdu, že ak k tomu nebudeme pristupovať osobným príkladom a viesť k takému
spôsobu života a zmýšľania svoje deti a vnukov, môže sa stať že o pár rokov
stratíme najväčšiu devízu života slovenskej dediny, kde sa odjakživa žilo spolu a
nielen vedľa seba.
Určite nikto z nás nemá čarovný prútik na riešenie problémov, ktoré nám
pripravuje život, ale urobme všetci spoločne všetko preto, aby naša obec Staré
bola miestom, kde chceme žiť plnohodnotný a spokojný život, kde sa s hrdosťou
a radosťou budeme vracať z rôznych kútov sveta a kde radi prídu aj Tí, ktorí našu
obec len navštívia.
V prichádzajúcom Novom roku 2019 v mene svojom , v mene svojich
spolupracovníkov a taktiež v mene všetkých poslancov obecného zastupiteľstva,
dovolím si zaželať Vám pevné zdravie, šťastie, božie požehnanie a pokoj v kruhu
svojich najbližších.
Šťastný a spokojný Nový rok 2019.
Ing. Michal BEREZNANIN
starosta obce

