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DARUJME SI NAVZÁJOM LÁSKU, ÚCTU, OBDIV,
RADOSŤ, ŠŤASTIE, DÔVERU A POROZUMENIE
Vážení obyvatelia, milí priatelia, čas neúprosne
plynie a opäť po roku sú
tu Vianoce – čas radosti,
vzájomného porozumenia,
pokoja a spokojnosti. Prichádzajú chvíle, keď každý
z nás bilancuje, rekapituluje
a prehodnocuje svoje skutky, uplynulý rok a výsledky
vlastného snaženia.
Aj ja sa poohliadam za
mojím prvým rokom na
poste primátora mesta
Brezna. Určite nebol jednoduchý. Bol plný zásadných rozhodnutí, zmien
a investícií. Som rád, že sa
nám podarilo zrealizovať

niekoľko veľkých investičných akcií s podporou eurofondov, ale aj z vlastných
zdrojov, množstvo podujatí
kultúrneho aj športového charakteru. Verím, že
vám, obyvateľom mesta,
sme urobili radosť. Tešia
ma vaše pozitívne reakcie a ďakujem za kritiku,
podnety a návrhy. Všetky
pozitívne veci sa podarili
aj vďaka mojim kolegom
a spolupracovníkom. Za to
im patrí moje poďakovanie
a úcta. Verím, že pracovné
nasadenie a elán nás budú
sprevádzať aj v budúcom
období.

Vážení spoluobčania,
dovoľte mi uprostred adventného obdobia poďakovať za vašu dôveru, ochotu
pomôcť a zapájať sa do vecí
verejných. Verím, že spoločnými silami ešte zrealizujeme množstvo aktivít,
ktoré budú viesť k rozvoju
a prosperite nášho mesta.
Želám vám, aby ste vianočné obdobie prežili v kruhu
svojich najbližších, v bezpečí vášho domova.
Nám všetkým želám nech
sú vianočné sviatky naozaj
pokojné, plné úcty a lásky.
Možno u niektorých z vás
zostanú pri štedrovečer-

nom stole prázdne miesta
tam, kde ešte prednedávnom sedávali vaši blízki.
Avšak vo vašich mysliach
budú s vami. Vyhraďme
si preto zvlášť počas Vianoc priestor na zastavenie
sa, spomienky, spoločné
rozhovory. Darujme si navzájom lásku, úctu, obdiv,
radosť, šťastie, dôveru a porozumenie.
Želám vám krásne, pokojné vianočné sviatky,
pevné zdravie a šťastný
krok do nového roku 2016.
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
primátor mesta Brezna
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