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     December 2019 sme začali krásnym adventným koncertom 

v kostole, ktorý zorganizoval Chrámový zbor Fraňa Madvu 

v spolupráci so Základnou umeleckou školou. Mali sme možnosť si 

naživo vypočuť aj hosťa programu J. Hrušku. Koncert bol ako vždy 

nádherný a myslím, že v nás prebudil vianočnú atmosféru. 

     Prvý týždeň som sa venoval rozbehnutým projektom a aj tým, 

ktoré čakajú na realizáciu. Dokončovali sme rozpočet na rok 2020. 

Pripravoval som akciu pre našich najmenších - „Mikuláš  pri 

studničke“. Vďaka priaznivému počasiu sme ho opäť mohli privítať 

v prírode. 

     V ďalšom týždni som mal niekoľko porád s poslancami a 

stretnutí s občanmi. Konalo sa aj posledné tohtoročné  zasadnutie 

poslancov OZ a som rád, že ako vždy, konštruktívne a efektívne. 

Najdôležitejším bodom programu bolo schválenie rozpočtu na rok 

2020. Bol som sa tiež naposledy rozlúčiť s našim občanom na 

pohrebnom obrade. 

     Teší ma, že došlo k ukončeniu projektu opravy strechy na 

hasičskej zbrojnici. Absolvujem veľa stretnutí, na ktorých sa rieši 

ďalšie smerovanie našej obce a hlavne postup a efektívnosť 

realizácie nových diel. Venujem čas aj technickej a materiálnej 

príprave na zimnú údržbu, ale snehu zatiaľ nikde.  

     Ďalšou významnou udalosťou v našej obci bolo 30. výročie 

Materskej školy. Toto jubileum sme oslávili programom, ktorý 

pripravili pedagógovia a škôlkari v kultúrnom dome.  

     Predvianočný čas býva plný rôznych vianočných večierkov 

a posedení, či už so zamestnancami, pedagógmi alebo s priateľmi, 

s ktorými je vždy o čom sa porozprávať.  

     Ani tento rok som si nenechal ujsť vianočné pásmo hudby, spevu  

a tanca, ktoré pre nás pripravili učitelia a žiaci v telocvični 

základnej školy.  

    Na štedrý deň som sa zúčastnil na polnočnej omši, na ktorej som 

mal priestor prihovoriť sa veriacim. Cez pracovné dni na konci  
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decembra ma navštevovali občania, ktorí mi priali veľa úspechov, 

za čo im veľmi pekne ďakujem... 

28.12. som sa bol naposledy rozlúčiť s našim spoluobčanom na 

pohrebnom obrade. 

     Posledný deň v roku som strávil prípravou na novoročný 

príhovor a zabezpečenie uvítania nového roka. Starý rok 2019 sme 

ukončili na Silvestra, polnočným ohňostrojom pri kostole.       

     Dúfam, že ste mali krásne vianočné sviatky a že tá atmosféra 

Vianoc, dobra a ľudskosti vo Vás pretrvá celý budúci rok.  

 

 

 

                                              
                                                                                     R. Š. 


