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BILANCIA

Svetová kríza, ktorá zasiahla celý svet
sa nevyhla ani Slovensku a ani našej
obci. Pokles príjmov v obecnom roz-
počte roku 2009 bol citeľný, a to najmä
z dani z príjmov fyzických osôb. Zmier-
nenie výpadku tejto dane bolo avízo-
vané už v minulom roku a MF uvoľnilo
na zmiernenie dopadu krízy začiatkom
tohto roka určitú sumu. Napriek tomu
sme v minulom roku venovali veľa
úsilia realizácii viacerých investícií, ale
i príprave investícii do roku 2010.
Najväčšou investíciou v minulom roku
bola výstavba kanalizácie po Hlavnej
ulici. Tu nám chýba dobudovať ešte pri-
bližne 500 m, aby bola celá kanalizácia
po oboch stranách ulice. Výstavba pre-
biehala bez problémov a v dobrej kva-
lite. Miestami prepadnutý terén po vý-
stavbe sa bude opravovať ihneď po
oteplení niekedy koncom marca, ak to
dovolí počasie.
Významná finančná čiastka bola veno-
vaná oprave strechy lekárne, klubu a ka-
derníctva. Bola vymenená krytina, lato-
vanie aj oplechovanie strešných prvkov.
Chodníkom v obci sa venuje neustála
pozornosť. Značne frekventovaný chod-
ník pri materskej škole potreboval ne-
vyhnutne rekonštrukciu Bol z bezpeč-
nostných dôvodov zvýšený oproti ceste,
lemovanie chodníka od cesty je urobené
z pevných cestných obrubníkov a navy-
še okraje chodníka sú lemované červe-
nohnedou dlažbou.

V jarných mesiacoch bola dobudovaná
letná terasa v športovom areáli, a to po-
dlaha z tvrdeného neprašného brúseného
betónu, ktorý má veľkú životnosť a veľ-
mi dobrý vzhľad. Odvodnenie strechy
bolo urobené kanalizáciou, ktorá záro-
veň zásobuje dažďovou vodou miestnu
nádrž Hliník.  Poľnohospodárske druž-
stvo  urobilo na streche hromozvod.
Slávnostné otvorenie letnej terasy sa
uskutočnilo na Obecný deň roku 2009.

Nový autobus pre obyvateľov našej
obce si iste zaslúži, aby parkoval pod
strechou. Preto sme vybudovali vhodný
prístrešok, čím sa zvýši životnosť auto-
busu. Prístrešok slúži aj na uskladnenie
hospodárskeho náradia.
Životnosti vecí všetkého druhu sa pre-
dlžuje vhodnými povrchovými nátermi.
Tak to je i v prípade stožiarov osvetlenia
v športovom areáli, ktoré  potrebovali
antikorózny náter, aby mohli slúžiť ďal-
šie desiatky rokov. Osvetlenie takéhoto
druhu má iba máloktorá obec na širo-
kom okolí.  Osvetlenie tenisového kurtu
sa tiež zrekonštruovalo, a to z dôvodu
šetrenia elektrickou energiou. Vymenili
sa osvetľovacie telesá za úsporné a vý-
konnejšie. Záujem o bývanie v obci je
veľký, a to či už v rodinných domoch
alebo v bytoch.
Nový stavebný obvod je projektovo pri-
pravený až po č. 165 – Hudcovský,
takže už sa môže v tejto lokalite pohnúť
výstavba rodinných domov, aj keď
v uvedenej lokalite je iba provizórna
cesta. Počítame s tým, že v tomto roku
sa v uvedenej lokalite postavia viaceré
rodinné domy.
Výstavba bytových domov pre 12 mla-
dých rodín je pripravená a čaká sa iba na
oznámenie zo  ŠFRB, či sme dostali
dotáciu vo výške približne 25 % od štátu
na výstavbu.
Ak áno, výstavba sa môže okamžite
začať.
Projekčne sa v minulom roku pripravo-
vali viaceré investície. Bola to najmä
rekonštrukcia centrálnej časti obce od
kostola po Hliník. V tomto projekte sme
boli úspešní a na túto stavbu sme dostali
600 000 eur. Rekonštrukcia sa začne po
skončení výberového konania na dodá-
vateľa stavby, predpokladáme v mesiaci
jún 2010. Vybudované budú nové
chodníky po oboch stranách ulice, po
celej ulici sa vybuduje nová cesta s ob-
rubníkmi, nové osvetlenie, parkoviská aj
drobný mobiliár.
Ďalší úspešný projekt bol na  rekon-
štrukciu základnej školy, ktorý by sa
mal začať realizovať cez školské
prázdniny. Škola dostane úplne nový
vzhľad,  bude zateplená s novou
fasádou, nové okná, dvere, nové vy-
kurovanie, nové osvetľovacie telesá,
bude zrekonštruovaná kotolňa. Zlep-

šia sa tým podmienky pre žiakov
i pedagógov a zníži sa energetická ná-
ročnosť ZŠ, čo je cieľom uvedeného
projektu.
V tomto roku by sa v novom staveb-
nom obvode mala urobiť ešte zvyšná
časť kanalizácie, aby sa mohli na
kanalizáciu napojiť všetky novo vy-
budované rodinné domy.
Kanalizácia vybudovaná v našej obci
by sa mala spustiť do prevádzky, a to
podľa záväzného prísľubu firmy
Tavos v mesiacoch máj – jún 2010.
Pripravené na realizáciu v tomto roku
sú i ďalšie menšie, či väčšie inves-
tície, ale bude záležať najmä od fi-
nančnej situácie obce, či sa budú
realizovať.

Marian Vrbovský

VINNÍCI

Zábava môže byť rôzneho druhu.
O tom sme sa presvedčili minulý rok
na  obecný  deň,  keď sa  všetci  dobre
zabávali, ale časti účastníkov to nesta-
čilo a pokračovali v zábave aj po
skončení programu nadránom, na úkor
obecného majetku. Bola to skupina
mládeže, ktorá cestou domov z akejsi
roztopaše, či pod vplyvom alkoholu
začala ničiť dopravné značky a sme-
rové tabule. Celkovo zničili, alebo po-
škodili viac ako desať značiek. Obci
vznikla značná škoda, a preto som po-
žiadal o vyšetrenie tejto udalosti po-
líciu, ktorá zistila, že vinníkmi boli
V.Č. a F.Č. z Hoste. Aj v tomto roku
budú v obci viaceré športové, či kul-
túrne podujatia, preto je už teraz po-
trebné upozorniť, aby si rôzne zaria-
denia v obci najmä mládež neza-
mieňala za zábavné predmety. Mohlo
by  sa  stať,  že  by   ich  to  vyšlo  veľmi
draho.

M. Vrbovský
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