
MMiillíí ččiittaatteelliiaa,,
čas beží neúprosne a my opäť stojíme na prahu
nového roka s nádejou, že bude lepší a krajší
ako rok predchádzajúci, ktorý sa práve končí.
Pre niekoho to bol rok šťastný, pre iného možno
menej úspešný. Je to až neskutočné, ale rok
2019 je minulosťou, za ktorou sa dnes chceme
všetci obzrieť a bilancovať. Porovnať to, čo
predchádzajúci rok priniesol, dal nám do
vienka, ale aj naopak, v čom bol pre nás
záporným, či menej šťastným. Každému sa
vryl do pamäti iným spôsobom. Je dobre sa z
času na čas pozastaviť, obzrieť sa. Pozrieť sa
na chyby, ktoré sme urobili.
Pokojne sa obzrime a prajme si, aby sme v
prvom rade dokázali svoje chyby rozpoznať,
poučiť sa z nich a prenechať ich minulosti.
Potom môžeme smelo pozerať do budúcnosti
a veriť, že nadchádzajúci rok bude rokom
krajším, milším a určite aj plnohodnotnejším
ako ten predchádzajúci.
Onedlho si v našich rodinách perlivým
šampanským pripijeme na privítanie nového
roku a súčasne sa rozlúčime s tým starým.
Mnohí z nás oslávia tento prelom rokov v
kruhu svojich najbližších, iní sa rozhodnú
privítať nový rok v prúde osláv a zábavy. A
aký by to bol nový rok bez predsavzatia. Dajme
si ho všetci Tí, ktorým nie je osud našej obce
ľahostajný. Dajme si predsavzatie, že rok
2020 bude rokom ozdravenia medziľudských
vzťahov a rokom čistejšieho a malebnejšieho
územia.
Stalo sa už zvykom, že na začiatku nového
roka si želáme navzájom šťastie, ktoré si
každý predstavujeme inak. Prajeme si zdravie,
pretože je potrebné k tomu aby sme na našej
ceste vpred mohli kráčať bez prekážok. Želáme
si úspechy v osobnom živote, práci a v
medziľudských vzťahoch a v neposlednom
rade prajeme si lásku a úctu človeka k človeku.

Rada by som nadviazala na tento krásny
zvyk, ktorý sa dedí z pokolenia na pokolenie,
aby som pri príležitosti Nového roka 2020
popriala všetkým spoluobyvateľom, chatárom
a chalupárom, ako aj hosťom našej obce dobrú
pohodu, spokojnosť, radosť, pevné zdravie,
veľa pracovných a osobných úspechov nielen
v nasledujúcom kalendárnom roku.

IInngg.. EEddiittaa PPeekkáárroovváá
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Noviny obce Kotmanová Cena: nepredajné

ŠŠťťaassttnnýý NNoovvýý rrookk

Do nového roku veľa splnených snov Vám prajeme.
Nech Vaše srdce pre vernú lásku denne bije

a šťastie na duši Vám radostne žije.

A aké predsavzatie do nového roku si treba dať?
No predsa aspoň 24 hodín denne sa milo usmievať

a radosť všetkým naokolo rozdávať.

RReeddaakkcciiaa KKOO

Prajeme Vám lásku, šťastie, nehu,
nech splní sa Vám každučký sen.
Prianie Vám posielame na vločke snehu,
nech krásny je Váš Silvester.

Starý rok sa lúči s nami,
Nový je už za dverami.
Pripime si všetci spolu,
odožeňme všetku smolu.

Hodiny už dvanásť bijú,
Nový rok sa začína.
Nech si všetci dobre žijú,
nech je šťastná rodina.
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Za porušenie nového VZN hrozí vysoká pokuta

Naším jubilantom
srdečne blahoželnáme a želáme

dobré zdravie,
veľa šťastia a spokojnosti

v ďalšom živote.

Česť ich pamiatke.
Nech odpočívajú

v pokoji.

Želáme veľa lásky
a porozumenia na spoločnej

ceste životom.

Rodičom srdečne
blahoželáme.

VoľbydoNRSR
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Vykurovacia sezóna začala  staráte sa o komín dobre?




