Vážení spoluobčania
Každý z nás má asi pocit, že jar tu tohto roku ani nebola, a to nielen kvôli prudkému skoku denných teplôt
smerom nahor, ale aj preto, lebo sa nám na jar znásobuje množstvo povinností a žijeme akosi rýchlejšie. To platí
aj pre obec a jej pracovníkov a to najmä preto, lebo viaceré práce, ktoré na jar obec vykonáva, predovšetkým
v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň, neznesú odklad. Ide najmä o orezy a výruby verejnej zelene, vysádzanie
stromov a kríkov, kosenie trávy či zakladanie trávnikov, čistenie verejných priestranstiev po zime ale aj o opravy
výtlkov. Tohto roku sme napríklad vysiali trávu na novom cintoríne, na novovzniknutej ploche pri štadióne,
v centre obce a v okolí zberného dvora, čo predstavuje spolu asi 10 000 m2 pôdy, ktorá sa musela skultivovať,
vysiať a na ktorej bolo nevyhnutné zrealizovať zavlažovanie. Zároveň sa v obci vysadilo vyše 700 kusov
tují, dvadsať väčších stromov a približne 500 okrasných kríkov. Okrem starostlivosti o novú zeleň je samozrejme
nevyhnutné kosiť verejné priestranstvá a starať sa o už existujúcu zeleň.
Jednou so „sezónnych“ povinností obce vo vzťahu k jej obyvateľom je aj vyrubovanie daní a poplatkov.
Roznášanie platobných výmerov v tomto roku v porovnaní s inými rokmi mierne mešká vzhľadom na
organizačné zmeny na obecnom úrade, no v najbližších dňoch by svoj výmer každý poplatník mal obdržať. Už
teraz je však jasné, že vďaka zmene VZN o miestnych daniach a o poplatku za likvidáciu odpadu, ktorou sa
napríklad zavádza množstvový zber, ako i vďaka systematickej kontrole počtu a veľkosti vyvážaných nádob sa
v tomto roku podarí zlepšiť príjmovú stránku odpadového hospodárenia obce o viac ako 15 000 €. Rovnako
môže obec usporiť na výdavkoch, a to v tom prípade, že občania sa budú správať zodpovedne a ekologicky, to
znamená budú separovať čo najviac odpadov, nebudú vkladať trávu, lístie a biologicky rozložiteľný odpad
prípadne drobný stavebný odpad do smetných nádob a vyseparovaný odpad budú odovzdávať pri pravidelnom
zbere alebo v zbernom dvore.
Na túto jar je naplánovaná aj finalizácia väčších stavieb začatých v minulom roku. Na novom cintoríne nás
po zrealizovaní sadových úprav a prípojok čaká už len dokončenie verejného osvetlenia a niekoľko menších
úprav, pričom predpokladáme, že cintorín začneme prevádzkovať v lete tohto roka. Na novom zbernom dvore je
ešte potrebné zabezpečiť vybavenie kontajnermi, spustenie prevádzky je naplánované do konca júna.
Kanalizáciu budujeme priebežne popri dokončovacích prácach na menovaných projektoch, preto sme oproti
pôvodnému plánu v časovom sklze, predpokladáme však, že práce sa definitívne ukončia najneskôr v letných
mesiacoch. Popri týchto stavbách sa realizujú aj menšie práce, najmä opravy výtlkov a čoskoro sa začnú aj nové
stavby, predovšetkým budovanie vodovodu a budovanie chodníka na Trnavskej ulici.
V apríli a v máji sa uskutočnilo niekoľko väčších či menších brigád, na ktorých dobrovoľníci upratovali
verejné priestranstvá, sadili zeleň alebo budovali menšie stavby. Išlo napríklad o už spomínaný Deň zeme, ale aj
o dôchodcov pri výsadbe zelene na cintoríne v Cíferi, o dôchodkyne na Páci, ktoré sa pustili do upratovania
škôlky a iných priestorov, o dobrovoľníkov v Jarnej, ktorý vyčistili cintorín a v spolupráci s obcou začali
budovať prístrešok pri dome kultúry, o záhradkárov, ktorí vysádzali a zalievali stromy, o poľovníkov, ktorí čistili
chotár a vysádzali zeleň atď. Chcel by som sa všetkým poďakovať a povedať, že obec si veľmi cení nielen ich
prácu ale rovnako aj ich dobrú vôľu, ochotu a optimizmus, ktorých je, žiaľ, v dnešnej dobe málo.
Na záver môjho príhovoru by som vám chcel zaželať príjemný mesiac jún a zároveň vás srdečne pozvať na
obecné kultúrne podujatia, ktorých je v týchto mesiacoch neúrekom, predovšetkým na oslavy 770. výročia prvej
písomnej zmienky o obci Pác, ktoré obec spolu s Pácanmi organizuje na pácske hody, dňa 29. júna 2013.
Maroš Sagan, starosta obce

