Vážení spoluobčania
Konečne máme za sebou dlhú a nepríjemnú tohtoročnú zimu, ktorá síce priniesla veľa
radostí deťom no aj veľa starostí šoférom či tým, ktorí sa starajú o bezpečnosť dopravy a o
stav našich ciest. Koniec zimy zároveň umožňuje začať nielen s prácami v záhradkách ale aj
so stavebnými aktivitami.
Obec má v tomto skorom jarnom období dve hlavné priority: vysporiadať sa
s katastrofálnym stavom ciest a pokračovať vo výstavbe kanalizácie tak, aby sa ju v priebehu
jarných mesiacov podarilo definitívne ukončiť. Tomu bude zodpovedať aj nasadenie
obecných pracovníkov. V priebehu roka bude mať obec dve stavebné partie, z ktorých jedna,
pod vedením Júliusa Repu, bude dokončovať kanalizáciu a realizovať niektoré časti
vodovodu, a druhá, pod vedením Jána Strapáča, sa sústredí na stavebné práce rôzneho druhu.
Prvou z nich je oprava výtlkov na cestách a oprava komunikácií po výstavbe kanalizácie,
predovšetkým na ulici M.S.Trnavského. Okrem týchto stavieb nás v jarnom období čakajú aj
ďalšie práce, napríklad zrealizovanie vjazdu na trhovisko, dokončovacie práce na novom
cintoríne a na štadióne, opatrenia na odvádzanie dažďových vôd v Jarnej, orezy a výruby
zelene na viacerých miestach v obci ale aj výsadba a ošetrovanie novej zelene. Väčšie
stavebné aktivity, ako výstavba chodníkov alebo vodovodu sa skoncentrujú do letného
a jesenného obdobia.
Tak ako minulý rok, aj tento rok, v sobotu 27. apríla, obec zorganizuje spoločnú
brigádu „Deň zeme“, na ktorú by som vás rád pozval. Cieľom tejto aktivity je nielen vyčistiť
si vlastnú obec a jej bezprostredné okolie od rôzneho odpadu, čo by nebola až taká ťažká
úloha. Cieľom je aj primäť ľudí zamyslieť sa nad vlastným konaním a v konečnom dôsledku
napomáhať zmenu mentality tak, aby si vážili verejné priestory, životné prostredie a prírodu
minimálne tak, ako si vážia vlastné nehnuteľosti, domy a záhrady. Aby zanikol názor: „to čo
je za mojím plotom ma nezaujíma, preto tam kľudne vyveziem odpad z mojej domácnosti
alebo zo záhrady“. A to len pre vlastnú lenivosť, pretože každý druh odpadu môžu obyvatelia
obce vyviezť do zberného dvora. V prípade, že nebudete môcť prísť na spoločnú brigádu,
prosím vás, aby ste si pripomenuli Deň zeme vyčistením okolia vlastného domu či záhrady.
Vážení spoluobčania, verím, že spoločným úsilím nás všetkých a výchovou mladých
generácií sa nám podarí v priebehu krátkej doby dosiahnuť stav, kedy sa nebudeme musieť
hanbiť za špinu v našom chotári a v našej dedine, ale naopak budeme môcť byť na čistotu
našej obce hrdí. Prajem vám, aby vám jarné mesiace priniesli okrem slnka aj veľa optimizmu
a zároveň vám želám príjemné prežitie veľkonočných sviatkov.
Maroš Sagan, starosta obce

