
Vážení spoluobčania, 

v Smoleniciach bývalo pravidlom, že sme sa na Nový rok stretávali pri kultúrnom dome na tradičnom 
Novoročnom detskom ohňostroji. Súčasná situácia nám však nedovoľuje spoločné stretávanie sa, pohyb 
občanov je maximálne obmedzený. Chcel by som sa vám však prihovoriť aspoň týmto spôsobom.
Práve dnes si pripomíname 28. výročie samostatnosti Slovenskej republiky. Zajtra 2. januára si pripomenieme
80 výročie, kedy zomrel náš najznámejší rodák, vynálezca padáka Štefan Banič.
Dnes sme vykročili do nového roka. Verím, že aj rok 2021 bude rokom nových výziev, predsavzatí ale aj pekných 
dní. V obci máme rozbehnutých niekoľko dôležitých investičných projektov, ktoré by sme chceli počas roka 
aj zrealizovať a dať do užívania vám občanom. Či už je to zdravotné stredisko, cyklotrasa, alebo požičiavanie 
bicyklov, tzv. Bikesharing. Máme pripravených aj niekoľko menších projektov, ktoré zlepšia život
ale aj bezpečnosť v obci.
Pri všetkej práci je však veľmi dôležité, aby sme boli viac trpezliví a súdržní, pretože je pred nami veľa 
zodpovednej práce. Zároveň nám celú situáciu sťažujú súčasné pandemické opatrenia, ktorým sa musíme všetci 
prispôsobovať. Skúsme byť viac nápomocní, tešme sa niekedy aj z úspechov druhých. Snažme sa dodržiavať 
nariadenia a opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19, pretože sa to dotýka nás všetkých a bez výnimky. 
Práve v týchto ťažkých chvíľach majme viac porozumenia pre tých, ktorí aj v tomto období musia vykonávať 
svoje povolania. Je preto čas, aby sme spoločnou silou dokázali prekonať nástrahy tohto obdobia, zomkli
sa a posunuli sa ďalej v tejto neľahkej dobe.
Prajem vám všetkým, aby ste vždy boli obklopení tými správnymi ľuďmi, ktorí vám dodajú silu a porozumenie
v dobrých, ale aj v horších chvíľach. Prajem vám, aby ste vždy pri sebe mali rodinu, na ktorú sa môžete 
kedykoľvek spoľahnúť, susedov ktorí pomôžu, a samozrejme aby ste mali oporu aj v nás, ktorí zabezpečujeme 
chod obce.
Želám vám všetkým, nielen v svojom mene, ale aj v mene zamestnancov obecného úradu a poslancov 
obecného zastupiteľstva v roku 2021 veľa pekných dní, veľa lásky, veľa hojnosti a radosti. 

Prajem vám šťastný a spokojný rok 2021! 
Anton Chrvala, starosta


