Vážení prítomní, milí hostia, milí spoluobčania
Je mi veľkou cťou, že sa vám môžem prihovoriť pri takejto
významnej príležitosti v čase keď si spoločne pripomíname
750. výročie od prvej písomnej zmienky o našej obci.
Určite si viete predstaviť, čo všetko sa dá stihnúť za jeden
deň či už pracovný alebo sviatočný. Dá sa predstaviť, čo možno
vykonať za týždeň či mesiac. Ale 750 rokov?
750 rokov to je 273.937 dní, to je aj priemerne po
zaokrúhlení 12 ľudských životov za sebou. 750 rokov je aj 37
a pol generácie nie jednotvárneho života.
Táto rozmanitosť života našich predkov je popretkávaná
svedectvom o úpornom úsilí ľudí urobiť svoju obec lepším
miestom pre život budúcich generácií.
Pri tejto príležitosti je však dôležité uvedomiť si, že tak ako
skromnosť a usilovná práca starých a prastarých rodičov pomohli
vytvoriť a udržať život v tejto obci, rozvíjať a zveľadiť ho. Aj
takýmto spôsobom možno prejaviť spolupatričnosť k miestu, kde
žijeme. Miestu, v ktorom budú vyrastať naše deti.
Obec Pavlice rástla a rozvíjala sa v kontexte svojej doby.
Nový impulz, ktorý si mnohý z Vás pamätajú, dali Pavliciam
spoločenské zmeny v 90. tych rokoch a vznik samosprávy.
Obyvatelia obce i jej predstavitelia s novým elánom a nadšením
realizovali rôzne rozvojové programy, ktorých výsledkom je
krajšia dedina a väčšie šance pre dôstojný život jej občanov.
Áno, možno si to my sami v každodennom zhone ani
neuvedomujeme, ale čriepky histórie našej krásnej obce
napĺňame konkrétnymi činmi aj v súčasnosti.
Som presvedčený, že tak ako môžeme byť hrdí na históriu
Pavlíc a úspechy našich predkov, budú rovnako naši potomkovia
hrdí na to čo dokážeme urobiť pre svoju obec dnes.

Chcem vyjadriť úprimné poďakovanie všetkým, ktorí sa
o rozvoj obce v minulosti zaslúžili.
Zároveň by som z tohto miesta rád poďakoval všetkým,
ktorí väčším či menším dielom prispeli k organizácii a priebehu
týchto osláv. Dúfam, že oceníte našu snahu a užijete si dnešný
deň. Veď 750 rokov nemáme každý deň.
Na záver mi dovoľte zaželať Vám nielen krásne oslavy
dnešného jubilea, ale aj príjemný, šťastný a pokojom naplnený
život v tejto krásnej obci. Nech sú Pavlice skutočným domovom
a miestom pre naplnenie Vašich snov.
Ďakujem za pozornosť.

