
Starosta obce Vladislav Šuster

Ctené dámy, vážení páni!

Srdečne vás vítam na slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, aby sme si 

spoločne pripomenuli významné obdobie našej obce. Som rád, že sme sa mohli stretnúť v 

tento  pre  nás  tak  slávnostný  deň.  V  tomto  roku  uplynulo  620.  rokov  prvej  písomnej 

zmienky  o  našej  obci.  Dnešný  deň  je  pre  nás  sviatočný,  pretože  chceme  pri  tejto 

príležitosti  oceniť  tých,  ktorí  dlhé roky odovzdávali  a aj  odovzdávajú svetu,  ale hlavne 

nášmu krajňanskému svetu, to najcenejšie čo nosili a nosia v sebe,  dobrotu, ľudskosť a 

láskavosť pre radosť, potešenie a spokojnosť iných. Sú to ľudia, ktorí sa výraznou mierou 

zaslúžili o jej dobré meno a rozvoj. 

V  našej  obci  žije  a  pôsobí  veľa  vzácnych  ľudí.  Denne  sa  s  nimi  stretávame, 

rozprávame sa, tešíme sa s nimi  a neuvedomujeme si výnimočnosť tých, ktorých krédom 

sa stala láska k práci, k ľudom a životu. Svojou odbornosťou, zanietenosťou  a ľudskosťou 

odovzdávajú veľké posolstvo, spríjemňujú dni všedné, šíria pokoj a lásku. Možno až z 

prílišnej skromnosti neradí rozprávajú o svojich úspechoch, ale hovoria za nich rozsiahle 

výsledky v oblasti spoločenskej, hospodárskej, sociálnej, alebo v oblasti športu. Dnešný 

slávnostný akt je tou najvhodnejšou príležitosťou, aby sme upozornili na takýchto ľudí a 

ocenili ich prínos pre naše spoločenstvo, pre našu obec.

V podmienkach, ktoré nie sú u nás jednoduché, snažíme sa vytvárať všestranne čo 

najlepšie možnosti pre prácu i všedný život našich obyvateľov tak, aby bolo cítiť postupné 

zvyšovanie kvality zázemia a kvality života všetkých krajniancov. Minulosť je istá, pretože 

sa na nej nedá nič zmeniť. Ale na budúcnosti je najkrajšie práve to, že si ju môžeme tvoriť 

sami. Je dôležité pozerať sa dopredu a mať jasne vytýčené ciele, ktoré chceme dosiahnuť. 

Viem, že mnohé problémy v našej spoločnosti sú vážnejšie a nás tu zasiahnu citelnejšie a 

preto aj častejšie musíme s poslancamii obecného zastupiteľstva riešiť mnohé problémy, s 

ktorými sa musíme vysporiadať, ale spoločnými silami sa snažíme výjsť ľudom v ústreti a 

problémy  riešiť,  i  keď  niekedy  je  to  nie  veľmi  ľahká  cesta.   Rozhodovanie  o  našej 

budúcnosti nezáleží len na vláde štátu, ale aj na obci a obyvateľoch, ktorí tu žijú a ktorí 

môžu svojim pričinením výrazne prispieť ku kvalite života v našej spoločnosti.

Dnes  odovzdávame  ceny,  nielen  za  tvorivé  činy  a  významné  úspechy,  ale 

predovšetkým za múdrosť, ľudskosť a nezlomnú vieru ľudí, ktorí sú a boli išpiráciou pre 

mnohých. Takto spolu, naši hostia a aj my, pracujeme na tom, aby sa podmienky života 

obyvateľov  obce  a  aj  jej  okolia  zlepšovali.  Keby  sme  mali  tú  moc  a  mohli  zvečniť 

spomienky na filmové plátno, odohralo by sa pred nami množstvo príbehov, ktoré nebolo 



dopriate žiadnemu spisovateľovi zapísať a režisérovi nafilmovať. Len vy máte tú možnosť 

ponoriť oči na dno spomienok, obzrieť sa na našu obec a zhodnotiť jej bývalú a  terajšiu 

podobu.

Vzácni naši ocenení hostia,
dovoľte mi,  aby som sa vám aj v mene obyvateľov obce poďakoval za priateľstvo, za 

priazeň, za ochotu riešiť aj naše problémy a vyjadril presvedčenie, že v takomto duchu 

budeme vedieť rozvíjať našu spoluprácu aj v budúcnosti. Vďaka za vašu prácu a skvelé 

výsledky, pokračujte v nej naďalej, usilujte sa robiť tak, ako doteraz, teda najlepšie ako 

viete.  Verím, že budete inšpiráciou pre ostatných,  vzorom súčasnej  doby vo  vytváraní 

hodnôt, v úsilí dosiahnuť čo najviac pre celú našu obec. Chceme sa vám poďakovať za 

akúkoľvek pomoc a dôstojnú reprezentáciu. Všetkým vám zo srdca želám pevné zdravie a 

radosť so svojimi rodinami. Prajem vám, aby ste si odniesli z dnešného dňa čo najkrajšie 

dojmy a trvalé spomienky. 


