Vážení spoluobčania,
tak ako každý rok, by sme o pár minút
oslávili príchod nového roka tradične na
dedine v kruhu svojich priateľov, či
rodiny v sprievode hudby a krásneho
ohňostroja. Bohužiaľ, tento rok bude
silvestrovská noc a vítanie nového roka
bez tejto krásnej atmosféry, pretože je
potrebné uvedomiť si, že zdravie nás
všetkých je viac. Každý z nás isto pochopí okolnosti, ktoré nás obklopujú a preto privítame
nový rok v kruhu svojej najbližšej rodiny. Vydržali sme sa chrániť po celý rok 2020, tak to
zvládneme aj dnes. Máme za sebou zvláštny, dá sa povedať obmedzujúci rok, ale na druhej
strane, aj keď bol sprevádzaný pandémiou, dal nám šancu dokázať si, že zodpovednosťou,
toleranciou a súdržnosťou sa všetky prekážky dajú prekonať, za čo Vám drahí spoluobčania
ďakujem.
Čas nám uteká minúta po minúte a my stojíme na prahu ďalšieho roka a samozrejme
bilancujeme rok uplynulý. Prežili sme 365 dní, ktoré boli naplnené radosťou, úsmevom,
úspechmi, ale ako to už v živote chodí, aj problémami starosťami a prekážkami. Dá sa povedať,
že bol rokom, kedy sme si všetci museli chrániť svoje zdravie a prijímať opatrenia za
opatreniami, ale zvládli sme to.
Aj v čase pandémie sme sa snažili spríjemniť Vám ťažké chvíle, urobiť niečo pre našu obec,
zveľadiť ju, začo sa chcem z úprimného srdca poďakovať všetkým, ktorí sa na tom podieľali .
V novom roku 2021 Vám všetkým želám, aby bol ľahší a krajší ako rok, ktorý nás práve
opúšťa. Aby sme sa čím skôr zbavili hnusného vírusu, ktorý na nás číha z každej strany a mohli
žiť normálny život a tešili sa s každého prežitého dňa. Ale hlavne, aby sme sa bez zbytočných
obáv mohli stretávať s našou rodinou a priateľmi .
Meníme rok, meníme sny, túžby, názory, požiadavky na život…, ale nikdy nemeníme rodinu a
priateľov! Preto Vám želám, aby boli súčasťou Vašich životov len správni ľudia, na ktorých sa
budete môcť vždy spoľahnúť, a ktorí budú pri Vás stáť práve vtedy, keď to budete skutočne
potrebovať.
Prajem Vám a Vašim blízkym všetko dobré, nech sa Vám splnia všetky Vaše túžby a priania.
No najviac zo všetkého prajem všetkým pevné zdravie .
Vstúpme do nového roka v znamení vzájomnej tolerancie, rešpektu a spolupatričnosti.
Robme všetci spoločne všetko preto, aby naša krásna obec Rakovnica bola miestom, kde
chceme žiť plnohodnotný a spokojný život. Nech je miestom, kde sa s hrdosťou a radosťou
budú vracať z rôznych kútov sveta naše deti, miestom, ktoré potrebuje každý z nás a s láskou
ho nazýva : „Môj domov“…
Rozdávajme okolo seba dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo dobrom, znášajme
nedorozumenia a ceňme si to, čo má naozaj hodnotu.
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