„ Milí spoluobčania,
prajem vám príjemné sviatočné popoludnie. Je pre mňa cťou prihovoriť sa vám v prvý deň
nového roka, popriať všetko najlepšie vám i našej obci a podeliť sa s vami o pár myšlienok.
Rok 2018 definitívne zatvoril svoju bránu a snáď každý z nás si ho v posledný deň priblížil
v svojich spomienkach a zhodnotil podľa svojich naplnených či nenaplnených túžob a prianí.
Občiansky rok 2018 bol plný mnohých výročí, ktoré sa priamo, ale aj nepriamo dotýkali našej
obce. Hneď v prvý deň už uplynulého roka sme si pripomenuli 25. výročie vzniku Slovenskej
republiky, kedy sa začali písať dejiny našej samostatnosti v demokratickom svete. K nej nám
prispeli aj ďalšie výročia, bez ktorých by sme si možno našu samostatnosť tak nevážili. Éra
slobodných dejín sa začala písať pred 100 rokmi, kedy sme ju vykúpenú krvou hrdinov 1.
svetovej vojny začali budovať spoločne s Čechmi. Pred 70-timi a 50-timi rokmi bola naša
sloboda ohrozená a mnohé rodiny ostali odrezané od svojich blízkych. A možno až vtedy si
mnohí uvedomili, aká je sloboda krehká a aké je potrebné si ju chrániť.
Aj naša obec mala dobrý dôvod na oslavu. V roku 1398 sa začala písať história Melčíc a
v uplynulých dňoch sa dožila 620 rokov. V roku 1478 sa prvýkrát objavila oficiálna písomná
zmienka o Zemianskom Lieskovom. Ani týchto 540 rokov neznamená v našej histórii málo.
Sú to úctyhodné čísla Je veľmi symbolické, že v názve našej obce je spojovník. Predstavuje
naše spájanie pre dobrú vec a vzájomnú spolupatričnosť, bez ktorej by bolo ťažké napredovať
v našich predsavzatiach. V decembri sme mali možnosť osláviť 120. výročie narodenia nášho
významného rodáka Jána Smreka, ktorý si dokázal slobodu uchovať počas celého svojho
života, svojím dielom sa dotkol všetkých generácií a naša škola nesie hrdo jeho meno.
Stojíme na prahu roka nového. Roka 2019. Utíchli ohňostroje, vyšumeli posledné kvapky vína
a my sme prežili jeho prvé hodiny v kruhu blízkych. Aký bude? Určite si ho každý
predstavujeme po svojom. Každý z nás je plný očakávaní.
Želám vám, aby bol tento nový rok naplnený potešením z každodenných radostí, úspechov.
Aby ste ho strávili čo najviac v kruhu svojich najbližších. Nech sa vám darí uskutočniť veľa
dobrých rozhodnutí.
Veľa dobých rozhodnutí želám aj životu v našej obci. Spolu s poslancami a vami všetkými
nám želám, aby sme dokázali robiť kroky smerujúce k zvyšovaniu dôstojnosti a kvality
života. Želám nám, aby sme dokázali aj v kritických situáciách diskutovať a hľadať riešenia.
Buďme navzájom vnímaví k potrebám nás všetkých, buďme k sebe ohľaduplní. Nerobme
nepriateľa z každého, kto má iný názor. Verme, že sa dokážeme navzájom obohacovať.
Buďme slobodní a zdravo sebavedomí, tak ako nám to dokázali pred 100 rokmi naši
predkovia. Majme snahu meniť veci k lepšiemu.
Začala som mojich pár slov výročiami. Aj tento rok nás čakajú výročia veľké či malé. Vážme
si, že ich môžeme sláviť v kruhu svojej rodiny, blízkych i vzdialených priateľov. Vážme si, že
môžeme byť spolu.
Dovoľte mi pridať ešte pár krásnych slov, ktoré som si prečítala v správe z mobilu.
Je čas pozrieť sa na uplynulých dvanásť mesiacov a uvedomiť si, ako sa všetko môže za rok
zmeniť. Je čas akceptovať, že nie všetky veci sú také, ako sme ich plánovali a ani my nie sme
už tou osobou, ktorá ich plánovala. Je čas na nové ciele. Ciele neobvyklo obvyklé. Ciele, na

ktoré mnohokrát pri plnení iných cieľov zabúdame: miluj seba i druhých, usmievaj sa a daruj
úsmev, počúvaj, ospravedlň sa a prijmi ospravedlnenie, snívaj, postaraj sa, zavolaj, napíš
správu, list, ďakuj, dovoľ, nech sa veci dejú. Je čas, aby si bol tou najlepšou verziou samého
seba. Je čas byť šťastný. Ten čas je vždy, hlavne je teraz.
Želám vám a vašim blízkym šťastný a požehnaný rok.“

