
 

 

 

Milé naše mamičky a staré mamičky! 

Dnes si opäť pripomíname deň, na ktorý by sme nikdy nemali zabúdať. Je to sviatok našich 

najdrahších bytostí - Deň matiek.  

Byť matkou je snáď tou najkrajšou vymoženosťou  v živote každej ženy. Je to niečo 

nádherné, napĺňajúce, radostné, ale zároveň aj zodpovedné, náročné a niekedy aj bolestivé. 

Práve mama je tým človekom, ktorý nám daroval to najcennejšie čo vôbec môže človek 

človeku darovať – ľudský život. Mama je prvým človekom, ktorý nás s láskou objal pri 

príchode na tento svet, mama je slovo, ktoré sme sa naučili vysloviť ako prvé. Matka je 

stmeľovateľkou rodiny, zásluhou matky sa formujú naše vzťahy k životným partnerom a 

kolegom a napokon aj k celej spoločnosti. 

Každá z Vás si zaslúži našu úctu, uznanie a obdiv za všetku tú obetavosť a úsilie, ktoré 

vynakladáte pri plnení si svojich každodenných materinských povinností. Preto je mi veľkou 

cťou, že sa Vám môžem prihovoriť a vyjadriť úctu a uznanie za Vašu nekonečnú trpezlivosť, 

dobrotivosť, porozumenie a materinskú nežnosť, ktoré rozdávate vo svojich rodinách. 

Drahé naše mamičky, 

v mene svojom, poslancov obecného zastupiteľstva, zamestnancov obce, ale aj v mene Vašich 

detí Vám veľmi pekne ďakujem za každé milé slovo, za každé povzbudenie, za každý milý 

úsmev, ale aj za starostlivosť, opateru a lásku ktorou zahŕňate nielen svoje deti, ale aj svoje 

rodiny.   Prijmite od nás ešte raz srdečné blahoželanie a slová úprimnej vďaky za všetko, čo 

robíte nielen pre svojich najbližších, ale aj pre nás všetkých. Zostaňte nám aj naďalej zdravé, 

krásne, milé a šírte vôkol seba radosť, optimizmus a dobrú náladu.   

Ale ešte malú spomienku: Možno sa mnohé matky na svoje veľké a dospelé deti dívajú 

z diaľav iného sveta... Nuž, spomeňme si aj na ne, hoci odišli do večnosti. Ich lásku budeme 

vždy a navždy cítiť vo svojom srdci. 

S úctou 

Ing. Elena Valachová, starostka 

 

 

 

 

 

 


