Vážení spoluobčania, vážení návštevníci našej obce.
Prajem Vám všetkým v tento sviatočný deň - šťastný a požehnaný rok 2021. Želám Vám
veľa zdravia, šťastia, porozumenia a lásky. Chorým prajem skoré uzdravenie a občanom
v opatrovateľskom zariadení, ktorí sú v odlúčení od svojich najbližších, trpezlivosť a príjemne
strávené chvíle.
Prežili sme vianoce, vlastne celý rok, v opatreniach a nariadeniach Úradu verejného
zdravotníctva. Bol to ťažký rok. Náš bežný, slobodný život sa zmenil. Bol obmedzený na
úkor vážnej epidemiologickej choroby Covid – 19, ktorá zasiahla celý svet, čiže aj našu obec.
Zvládnuť začiatky bolo ťažko, neboli sme na takú situáciu vôbec pripravení, nebolo dostatok
ochranných a dezinfekčných prostriedkov. Každý z nás pociťoval len strach, napätie a obavy
o svoje zdravie a zdravie a život svojich blízkych. Za prvotnú pomoc chcem poďakovať
niektorým našim šikovným ženám v obci, za ich ochotu a prácu pri šití ochranných rúšok,
ktoré sme následne rozdali do každej domácnosti Bolo ich vyrobených takmer 900 kusov.
Ešte raz, Ďakujem.
Rok 2020 bol jeden z naj zvláštnejších rokov v našom živote. Určite to pocítil každý z nás.
Ale i naďalej trvá výnimočný stav a opatrenia sa zvyšujú. Preto Vás prosím, i naďalej
dodržiavať nariadenia, nosiť rúška a byť ohladuplní.
Vlaňajší rok nás ochudobnil o množstvo potrieb bežného života človeka. Nekonali sa
kultúrno - spoločenské podujatia a športové akcie, ktoré svojim spôsobom ľudí zbližuje, boli
zatvorené školy, škôlky, opatrenia s obmedzeným časom a počtom ľudí vás napomínali pri
nákupoch v obchodoch, na úradoch, v kostoloch, ale aj pri posledných rozlúčkach na
pohreboch.
Obmedzené prevádzky mali reštauračné zaridenia a pohostinstvá.
Nemohli sme sa slobodne pohybovať, navštevovať a bežným spôsobom zvítať pri stretnutiach
a oslavách. Mnoho firiem z finančných problémov ukončilo svoju činnosť a tým prišlo
o prácu veľa zamestancov. Po prvý krát v histórii autobusovej dopravy v našom okrese bola
počas jedného víkendu v marci zrušená jej prevádzka a ďakujem BBSK za jej dôležité kroky
k ďalšiemu obnoveniu atobusových spojov.
Z hľadiska potrieb a ďalšieho rozvoja obce sme reagovali aj na mnohé výzvy pre
poskytnutie finančnej podpory zo štátnych fondov, no z dôvodu vysokých nákladov na
ochranu pred epidemiológiou v krajine, nám, ale nielen nám, zaslané projekty neboli
schválené.
Bola to čiastočná obnova vnútorného vybavenia kultúrneho domu, rekonštrukcia vstupného
areálu do ZŠ s výmenou rozvodného vodovodného potrubia výmena ostatných ešte starých
okien a dverí a tiež ďalší projekt – Rekonštrukcia domu smútku s obnovou prístupového
chodníka. Dúfam, že sa nám v tomto roku podarí obnoviť a realizovať daný zámer.
V roku 2020 sme ukončili rekonštrukciu telocvične a odvodnenie základov v časti objektu
ZŠ, rekonštrukciu šatní na ihrisku za Híblikom s výmenou okien, vodovodného potrubia
obkladov a dlažieb a odvodnenie základov, sčasti sme obnovili námestie, vyčistili potok
a rigoly, v cintoríne sme pripravili miesto pre urnové hroby s prístupovým chodníkom, ďalej
strešné žľaby za zdravotným strediskom a na prístrešku v KD.
V poslednej dobe každoročne silné dažde ohrozujú prívalovou vodou z polí miestnu časť
Hlinačky. Aj minulé leto viackrát naši hasiči spolu s ochotnými občanmi budovali hradbu
s vrecami s pieskom, aby zabránili vode ohrozovať miestnu komunikáciu a obydlia našich
občanov v tejto časti. V decembri sme zaslali žiadosť cez environmentálne fondy pre

vybudovanie vodozádržného opatrenia s objektmi pre zachytenie prívalu vôd z polí
s pomalým vytekaním a vsakovaním z nich.
Chcem poďakovať poslancom OZ za ich prácu a rozhodovanie, pracovníkom OÚ za
zvládnutie ťažkých opatrení, pracovníčkam zariadenie sociálnych služieb za starostlivosť o
klientov a obetovania sa v daných pomeroch, učiteľkám v škôlke a v škole za zvládnutie
dištančného štúdia s deťmi, za kontrolu žiakov a dezinfekciu priestorov, PD za jeho nezištnú
pomoc s poskytovaním mechanizácie, miestnym zložkám, ale aj vám všetkým, ktorí ste
pomocnou rukou, alebo radou pomohli a prispeli k činnosti a rozvoju našej malebnej obci.
Ešte raz Vám všetkým prajem hlavne veľa zdravia, nech v tomto rok sa máme lepšie, aby
zákerná epidémia bola už len spomienkou a otvoril sa plnohodnotný, zdravý a pokojný život.
K 31. decembru 2020 má naša obec 771 obyvateľov, zomrelo 12 občanov a narodilo sa 9
detí.

