Vážené dámy a páni, vážení hostia, milí seniori,
všetkých Vás srdečne vítam a mám úprimnú radosť z toho, že ste prijali
pozvanie a prišli ste na toto podujatie, ktoré Obecný úrad tradične usporadúva
na Vašu počesť a úctu k Vášmu veku a životnému dielu.
Srdečne vítam aj pozvaných hostí – okresnú predsedníčku JDS, poslankyňu
OZ Emíliu Nichtovú, p. riaditeľku školy Alenu Miškovičovú a poslancov OZ
– Milana Bátovského a Petra Uhnáka.
Čas neúprosne plynie a pripisuje nám dni, mesiace a roky bez toho, aby sa nás
pýtal na náš názor. Od okamihu nášho zrodenia nás vezme pod svoju vládu
a nepovolí ani jeden opravný termín, ani jeden maličký návrat. Aj teraz, ani
sme sa nenazdali a od posledného nášho spoločného posedenia uplynul už rok.
Vo Vašich osudoch možno pribudlo samoty, úvah a spomienok na Vašich
blízkych, ktorí odišli navždy.
Jeseň je obdobím umeleckých diel prírody, ktorá je ako krásna paleta. Takýmto
krásnym umeleckým dielom je aj človek v jeseni života. Tvaroval a formoval ho
majster život svojimi skúškami, radosťami, ale aj starosťami. Ľudský život
predstavuje veľkú knihu, zložitý ale jedinečný román. Bezstarostné detstvo, aj
keď nemuselo byť bohaté a žičlivé, predsa bolo krásne. To, vystriedalo detstvo
vašich detí, radosť, úzkosť a trápenia. Minuli sa roky, až jedného dňa prišlo
obdobie jesene života. Prišlo pomaly, nenápadne, tak ako sa končí leto a začína
sa jeseň.
Milí seniori, ste generácia, ktorej treba za všetko, čo ste pre svoje deti
a spoločnosť urobili, poďakovať. Ste vo veku, kedy od života očakávate zdravie
a spokojnú starobu. Jeseň života môže byť však aj krásnym obdobím, akým boli
tie predchádzajúce. Môže byť prospešná aj pre široké okolie. Svedčí o tom aj
práca a aktivity vašich organizácií dôchodcov.
Činnosťou v týchto organizáciách dokazujete, že život v dôchodkovom veku sa
dá prežiť aktívne a produktívne, ak to človeku dovoľuje zdravotný stav. Preto
chcem poďakovať vám všetkým, ktorí sa aktívne podieľate na zveľaďovaní našej
obce, ktorí sa stretávate a rozprávate na spoločných posedeniach, podujatiach,
zájazdoch, či púťach.
Viem, že na prejav úcty k tým, ktorí nás vychovali nestačí len jeden deň, ani jeden
mesiac v roku. Úcta k nim by mala byť dennou samozrejmosťou, v rodine,
na pracovisku, v čakárni u lekára, jednoducho všade. Kto sa naučí vážiť si šediny,
nemusí sa báť, že zostane v starobe nepovšimnutý. Nájdime si preto všetci čas,
vľúdne slovo, či úsmev a to nielen dnes.

V kultúrnom programe na dnešnom podujatí sa Vám najprv predstavia deti
z materskej školy a žiaci základnej školy, ktorí chcú aj takýmto spôsobom
pozdraviť starých rodičov a dnes k nám zavíta na želanie viacerých z Vás
zabávač, spevák a imitátor Števo Hruštinec. Je to jeden z najpopulárnejších
slovenských zabávačov. Svojím všestranným talentom si získal priazeň širokej
vrstvy obyvateľstva nielen ako zabávač, spevák a imitátor, ale aj ako pohotový
moderátor, ktorého dar reči a improvizácie dávajú podujatiam punc jedinečnosti
a originality. Verím, že v kombinácii s humorom, spevom a imitáciou známych
osobností Vám vytvorí príjemnú, pohodovú a uvoľnenú náladu. Po programe
bude nasledovať pohostenie a odovzdáme Vám malé darčeky.

Keďže sa blíži termín volieb do samospráv obcí 10. november 2018 a ja sa
opätovne pokúsim obhájiť post starostky obce, ešte pred kultúrnym
programom si dovolím premietnuť Vám moje krátke predvolebné video
a potom si pozrieme aj video o Čajkove, ktoré vzniklo v minulom roku ako
reklama pre našu obec a myslím, že viacerí z Vás ho ešte nevideli.
Na záver už len pár slov a prianí. Stretávajme sa aj naďalej, rozprávajme sa,
tolerujme si navzájom chyby i nedostatky, pochváľme klady, lebo nikdy nevieme,
či nám osud dopraje stretnúť sa aj nabudúce. Želám Vám veľa zdravia, radosti
a životného optimizmu. Nech Boh požehná roky, ktoré máte pred sebou.

