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Skrátený príhovor z príležitosti mesiaca k úcty k starším. 

Schádzame sa takto opäť po dvoch rokoch, keď nám objektívne príčiny 

nedovolili uskutočniť takéto spoločné stretnutie. A aj v súčasnosti všetci riešime 

veľa problémov, už nie tak hlavne  s covidom, ale s obavami čo nás čaká 

v budúcnosti v súvislosti so stúpajúcim zdražovaním základných potravín, ale aj 

neistotou pri cenovej politike s energiami. Uvedomujeme si, že na to nevieme 

úplne zabudnúť, ale pokúsme sa na chvíľu nemyslieť na tieto problémy, ktoré 

sužujú snáď celý svet a načerpajme spoločne energiu do ďalšieho zdolávania 

prekážok, ktoré nám pripravuje život. Dovoľte mi teda, aby som Vás čo 

najsrdečnejšie privítal a vyjadril úprimnú radosť z toho, že ste prijali naše 

pozvanie a prišli ste stretnutie, ktoré Obec Plechotice tradične organizuje na Vašu 

počesť a úctu k Vášmu veku a celoživotnému  dielu. 

      Želaním každého z nás je šťastný život, no, my, vekovo skúsenejší  vieme, že 

úplné a dokonalé šťastie neexistuje. Jednému chýba zdravie, inému láska, 

ďalšiemu financie, alebo zas čosi iné. Každý človek je osobitý  a rovnako aj jeho 

životná púť. A uvedomujeme si aj to, že  túto cestu musíme prijať, nevzdávať sa, 

boriť sa aj s prekážkami, niekedy siahnuť až na dno svojich síl, ale s vedomím, že 

po každom stúpaní a nepriazni počasia, príde na rad aj rovný úsek a opäť zasvieti 

slnko, ktoré prebúdza všetko a dáva novú nádej k lepšej budúcnosti. 

     Vážení seniori, dovoľte mi, aby som vyslovil aj niekoľko myšlienok ohľadom 

spolunažívania s mladším pokolením.  Našu, neskôr narodenú generáciu doslova 

pohlcuje množstvo kadejakých  povinností  a tak sa neraz stáva, že sa vy nemáte 

komu vyrozprávať, podeliť sa so svojimi zážitkami ale aj trápeniami. Stáva sa, že 

hľadíte cez okno, kedy príde Vaša dcéra, syn, vnuk, vnučka  lebo ste mali nejaký 

sviatok. Možno neprišli a vy ste si v duchu povedali, nuž čo, nemohli, ale veď oni 

prídu. A vy viete, že prídu, len čo im to povinnosti umožnia. Blízkosť najbližšej 

rodiny, priateľov a susedov nám dáva aspoň na chvíľku zabúdať, že Vás roky 

tlačia do staroby, že zdravie slúži horšie a aj na pamäť sa už vždy nedá spoľahnúť. 

Tešme sa preto aj z maličkostí, pripomeňme si krásne okamihy, nezabúdajme  na 

čaro terajšieho života, veď vieme že nerozhoduje len vek, ale i životná múdrosť, 

duševná pohoda a nezlomná vôľa človeka žiť svoj život pre ostatných. 

     Jedným zo základných kritérií našej spoločenskej vyspelosti je to, ako si 

nažívajú naši seniori. Veľmi málo zo slovenských dôchodcov žije na takej úrovni, 

akú by si zaslúžilo za odvedenú prácu v činnom veku. Dôchodkový systém zrejme 

nie je dobre nastavený, všetko čo potrebujeme má svoju cenu a ekonomika 

nepustí. Celý svet, ale aj naša obec starne – to je suché konštatovanie a objektívna 

pravda , ktorá prináša so sebou množstvo problémov. Už teraz vieme, že ak sa nič 

dramatický nezmení v roku 2030 bude v Európskej únii na dve aktívne osoby 

pripadať jeden človek vo veku nad 65 rokov a to je na vážne zamyslenie.  
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Z úrovne našej miestnej samosprávy sa Vám snažíme zlepšovať 

kvalitatívne podmienky žitia v obci. Svedčí o tom za posledné obdobie opravená 

cesta takmer v celej obci, zateplený kultúrny dom, vybudované nové autobusové 

zástavky, opravená fasáda  domu nádeje na cintoríne, vymenená strecha na 

základnej a materskej škole, nové oplotenie  pri našej škole, ohradený park 

s altánkom a novými hracími prvkami, zrekonštruované futbalové šatne, urobené 

mantinely na multifunkčnom ihrisku, pripravené petangové ihrisko, či  vynovená  

oddychová zóna pre škôlkarov a školákov v areáli školy. Do našej obce prichádza 

aj lekár na predpisovanie liekov a pre seniorov, ktorý majú o to záujem  každý 

pracovný deň mimo prázdnin priamo do domácnosti vozíme obedy. Služby, ktoré 

som spomenul a ktoré Vám poskytujeme, nie sú v každej obci samozrejmosťou, 

ale my ich zabezpečujeme s láskou a z úcty k Vám.  

     Milí naši seniori, čas plynie a pripisuje nám dni, mesiace a roky bez toho, aby 

sme sa k tomu mohli vyjadriť a ovplyvniť to . Hovoríme, že vy ste v jeseni 

ľudského života a všetci vieme , že po jeseni bude zima, ale aj nová jar.  Ľudská 

jeseň môže nájsť svoju novú jar už len v deťoch a vnúčatkách a práve to Vás môže 

napĺňať a pozývať k novým aktivitám.   

Prežívajte teda ďalšie dni v šťastí a zaželajme si, aby sme sa v dobrom 

zdraví a optimistickej nálade zišli spoločne opäť na takejto milej slávnosti aj 

v budúcnosti.   

       Ing. Peter Koščo, starosta obce 
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