Milí spoluobčania,
včera sme privítali opäť ďalší rok – rok 2020. Už pri pohľade na toto číslo sa vynárajú otázky, či aj
v skutočnosti bude tento rok niečím výnimočný, iný, neopakovateľný. Tak ako číslo 2020.
Mnohí z Vás sa určite v prvý deň v roku zamysleli nad rokom predchádzajúcim a prebehli mysľou, čo
Vás čaká v tomto roku. A dali si aj predsavzatia.....
Hneď na úvod by som chcela v prvom rade poďakovať všetkým tým, ktorí prejavili záujem o to, aby sa
naša obec postupne skrášľovala a zveľaďovala. Osobne ma teší, že pribúda stále viac dobrovoľníkov,
ktorí akoukoľvek pomocou v rámci svojich možností prispievajú k rozvoju obce. Veď všetci si snáď
prajeme žiť v obci kde sa cítime príjemne a spokojne. Dôležitá je najmä spolupatričnosť, vzájomné
vzťahy, porozumenie, dôvera a tolerancia. Verím, že postupne pomalými krokmi sa dopracujeme
k vytúženému výsledku. Bohužiaľ v realizácii mnohých nápadov a myšlienok nás ohraničujú financie
a rôzne faktory.
I tento rok nezabúdame na kultúrno-spoločenské akcie, ktoré našli v obci obľubu. Budem rada, ak sa
ich budú zúčastňovať aj naši novousadlíci, ktorých je na akciách ešte stále veľmi málo.
Veľkým prínosom a akousi formou angažovanosti ľudí v obci boli i projekty Participatívneho
komunitného rozpočtu obce. Pokračujeme v nich i tento rok a uvítame každý nápad, projekt, ktorý
navrhne a podá ktorýkoľvek občan obce.
Plánovanými kľúčovými aktivitami pre rozvoj obce v roku 2020 budú:
•
•
•
•
•
•

Realizácia revitalizácie zelene a stromov v centre obce.
Príprava na znovuobnovenie školy – zaradenie do siete škôl v SR, spracovanie projektovej
dokumentácie, príprava inžinierskych sietí pre objekty školy.
Rozšírenie Materskej školy.
Príprava na sanáciu časti kaštieľa (KD), postupná obnova časti budovy vrátane strechy
Rekonštrukcia Ľadovej ulice.
Odovzdanie druhej etapy výstavby Na Výslní, ukončenie výstavby v danej lokalite.

Samozrejme okrem týchto dôležitých akcií sa plánuje riešiť toho viac, tak ako bolo schválené aj finančne
poslancami OZ.
Všetkým nám prajem, aby sme spoločnými silami a s entuziazmom urobili našu obec postupne
príjemnou lokalitou, kde je radosť žiť.
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