Milé deti, žiačky, žiaci,
vážení rodičia,
vážený pedagogický zbor,
milí prítomní,
vážení poslanci obecného zastupiteľstva.
Po pestrom lete prichádza september a s ním aj začiatok nového
školského roku, s ktorým sa začínajú povinnosti nielen detí, ale aj
rodičov a zamestnancov obecného úradu. Vítam vás všetkých v mene
obecného zastupiteľstva obce, v mene učiteliek i v mene svojom
v budove tejto školy, ktorá aspoň z časti dýcha novotou, sviežosťou a
novým prostredím s odkazom zabezpečiť všetko potrebné pre výchovu
a vzdelávanie našich detí. Je mi cťou byť starostom obce, ku ktorej sa
viaže slávna história našich dejín a otváranie nového školského roku ma
napĺňa hrdosťou i pocitom dobre vykonanej práce, že škola v Sklabini
žije, že tu pokračuje vzdelávanie, výchova, že sa podarilo dosiahnuť
prevádzku školy na dobu neurčitú a že môžeme naďalej garantovať
deťom a rodičom poskytovanie výchovy, vzdelávania i krúžkovej
činnosti v našej obci. Dovoľte mi týmto poďakovať všetkým tým, ktorí
svojím umom, prácou i predsavzatiami pomohli škole, pomohli ju
zrekonštruovať, vynoviť a dať jej nádych čistoty, estetiky i výzvy pre
dobrý pocit a chuť učiť sa v nej. Patrí im vďaka a uznanie. A vďaka patrí
aj tým, ktorí skutočne majú záujem, aby škola v Sklabini naďalej žila,
tvorila, vzdelávala a vychovávala plnými hodnotami.
Jeden múdry filozof už dávno tvrdil, že vzdelávanie a výchova novej
generácie a človeka vôbec je drahá, ale hlúposť ešte drahšia ...
Preto tá škola a to vzdelávanie v Sklabini. Preto novoty, preto kriticky
nastavené zrkadlo do vlastných radov, preto vyššie zdvihnutá latka a
preto vyššie nároky na všetko okolo i v nás. A tak sme za drahú
a racionálnu výchovu, vzdelávanie a za vkladanie zdrojov z obecného
rozpočtu do vzdelávania a do zabezpečenia celkovej výuky na tejto
škole.
Výchova detí je odrazom nielen rodičov a učiteľov, ale najmä
prostredia. Škola je základným prostredím výchovy a vzdelávania
a preto to prostredie musí byť nielen hygienické, ale aj milé, pekné
a náruč otvárajúce ...
Vítam vás dnes všetkých na pôde vašej školy, vítam najmä prváčikov
a prváčence.
Vítam žiačky a žiakov všetkých ostatných tried.
Vítam naše múdre a milé pani učiteľky.

Vítam aj ostatný personál školy, bez ktorého by sa život v škole zastavil.
A vítam aj našich žiakov, ktorí už odišli do mesta Martin pokračovať
v povinnej školskej dochádzke a želám im v mene nás všetkých, aby sa
im v škole darilo a aby na získanej múdrosti, empatii, slušnosti
a zručnostiach budovali naďalej úctu k našej škole, obci, učiteľkám
a aby šli pevne za svojím cieľom.
Vzdelávanie má v tejto obci dobrú tradíciu a má pred sebou ešte dlhú
budúcnosť, treba však tomu venovať náležitý čas, financie, ľudskú
energiu a nefalšovanú pomoc zo strany obce a občanov.
Výchova a vzdelávanie musí byť dôstojné, adresné, konkrétne,
motivačné, kreatívne i evokujúce – ale zároveň aj plne rešpektujúce
osobnosť žiaka a pedagogické majstrovstvo učiteľa.
Želám vám všetkým a to našim žiakom a učiteľkám, aby bol nový
školský rok 2016/2017 v tejto škole plný elánu, zdravia, šťastia, radosti,
chuti a tvorivosti. Aby odmenou za získané vzdelanie bol nielen pocit
uznania, ale aj vďaky za odovzdanú i transformovanú múdrosť, slušnosť
a empatiu.
Nech žije nový školský rok!
Nech žijú naše deti!
Nech žije táto obec Sklabiňa!
Dovoľte mi, aby som spoločne s pani riaditeľkou školy prvýkrát zazvonil
poznávaniu, vzdelávaniu, výchove, učeniu sa, skúšaniu i výletom,
plaveckým kurzom a vôbec aj povinnostiam i radostiam v školských
laviciach.
Ďakujem vám všetkým a želám si pokojný a slušný život pre všetkých
Sklabinčanov.
Július Ondrej
starosta obce

