
 

                           NOVOROČNÝ  PRÍHOVOR                                                                        

Vážení spoluobčania, chalupári, podnikatelia a priatelia 

 

dovoľte mi, aby som sa Vám prihovorila pri príležitosti Nového 

roku 2023 a tridsiateho výročia vzniku Slovenskej republiky. 

 

Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás 

znamená aj začiatok nových plánov, predsavzatí a určenie si 

nových cieľov, ktoré by sme počas nastávajúceho roka chceli 

uskutočniť v súkromnom i pracovnom živote. Je to však aj čas 

obzretia sa späť a zhodnotenia toho, čo sme uplynulý rok zažili, 

vykonali, či nestihli urobiť. Som vďačná za všetko, čo v obci 

máme, za Vašu pomoc obci, podporu, ochotu a nápady , 

usmernenie a všetko dobré a pozitívne, čo ste pre našu obec 

urobili, ako aj pre mňa. Pred niekoľkými týždňami sa začal môj  

záväzok voči Vám Čičmancom. Som rada, že mám pri sebe 

spoľahlivých a úprimných ľudí, priateľov, rodinu, kolegov, 

spolupracovníkov, zamestnancov ako aj podnikateľov, ktorí ste sa 

stali neoddeliteľnou súčasťou môjho pôsobenia vo verejnej 

správe počas celého roku 2022. 

Život človeka je sám o sebe pestrý a každého z nás postretli aj 

zlé dni naplnené trápením, smútkom a nezdarom, ako aj dni 

dobré veselé, radostné a šťastné. A na tom dobrom je potrebné 

ďalej stavať, rozvíjať veci začaté a nebáť sa prekážok, ktoré 

určite počas ďalšej cesty prídu. 



 

Aj vy občania ste určite prežívali úspechy a všetky pozitívne 

udalosti, ako aj vykonané práce na zveľaďovaní obce, s radosťou 

a záujmom. Pretože všetko sa robí pre zlepšenie a skvalitnenie 

Vášho života v obci. Napriek hektickej dobe, v ktorej žijeme, 

vyšším požiadavkám na ľudí, techniku a infraštruktúru, stále 

nedostatočným finančným zdrojom som presvedčená, že 

zveľaďovať a zvyšovať úroveň kvality života v našej obci sa nám 

spoločnými silami podarí. 

Chcem sa všetkým poďakovať, ktorí akoukoľvek formou a mierou 

prispeli v roku 2022 k zveľadeniu našej obce, obohateniu jej 

kultúrneho i duchovného života, pretože budúcnosť obce je 

hlavne v rukách jej občanov. Veľká vďaka patrí taktiež všetkým 

podnikateľským subjektom v našej obci, ktorí podporujú rozvoj 

obce a podporujú akcie, ktoré sa v obci konajú. Taktiež ďakujeme 

mnohým, ktorí používajú naše čičmanské vzory a ktorí nechcú 

vykrádať naše dedičstvo predkov ale pomáhať tým, že nám 

prispievajú na rozvoj našej rázovitej obce.  Chceme poďakovať aj 

obyčajným ľuďom, ktorým záleží na zachovaní dedičstva našich 

predkov ako aj tým, ktorým záleží na Čičmanoch. 

Veľmi si želám, aby nám náš štát poskytoval bezpečný domov 

a hlavne stabilnú prácu, kvalitné školstvo, zdravotníctvo  

a opateru pre všetkých seniorov. Prajem si, nech sa v našej obci 

posunieme zase o krok vpred, aby sa nám tu žilo kvalitnejšie a 

lepšie. 

 

Prajem Vám vážení spoluobčania, chalupári, podnikatelia a 

priatelia viac krajších dní ako tých horších, viac lásky ako 

nenávisti, viac hojnosti a radosti ako smútku a trápenia. 

Nech sú naše srdcia naplnené pokojom, láskou a pokorou.  

Buďte zdraví, šťastní a k sebe láskaví počas všetkých dní 

roku 2023.  

 

                                                     Bc. Iveta Michalíková, v.r. 

                                                   starostka obce Čičmany  



 

 


