Prajem Vám príjemné novoročné popoludnie Vážení spoluobčania.
Dovoľte mi, aby som sa Vám prihovoril pri príležitosti začiatku nového
roku. Odbitím polnoci, sme oslávili a privítali Nový rok 2020 a rozlúčili sa so
starým rokom 2019. V kruhu svojich blízkych, priateľov a známych sme si
popriali veľa zdravia, šťastia a mnoho ďalších želaní, ktoré by mal tento Nový
rok priniesť, alebo, ktoré by sa mohli v novom roku splniť.
Každý z nás určite prehodnotil ten rok minulý. Pre niekoho bol úspešný,
niekto zase naň myslí s nie najlepšími spomienkami. Ale každý si aspoň na
prelome rokov zabilancuje a zhodnotí obdobie minulé a naplánuje obdobie
budúce.
Každoročne sa Vám prihováram v tento deň, aby som aj ja ako starosta obce
zhodnotil uplynulý rok a priblížil Vám plány a zámery, ktoré čakajú našu obec
v tomto roku .
Začiatkom roka sa začala distribúcia kompostérov do domácností vďaka
získaniu nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Životné
prostredie. Musím skonštatovať, že nie všetky domácnosti majú záujem
o separovanie zeleného a kuchynského odpadu takýmto spôsobom, čo môže byť
pre našu obec v budúcom období značným problémom.
V marci prebehli voľby, kde sme zvolili novú prezidentku našej republiky.
Bolo dobudované multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom a mantinelmi pri
futbalovom štadióne, ktoré bolo financované z prostriedkov Úradu vlády
Slovenskej republiky.
V máji sa pomocou príspevkov obyvateľov lokality Hliníky vybudovala nová
asfaltová komunikácia v tejto obytnej zóne.
Začiatkom leta, z dôvodu premnoženého výskytu komárov, bola obec nútená
pristúpiť k pozemnému postreku, na ktorý bol vyčlenený príspevok z rezervy
predsedu vlády Slovenskej republiky.
Pomocou sponzorského daru spoločnosti Pozagas a.s. bol v letných mesiacoch
rekonštruovaný areál futbalového štadiónu.
Vplyvom prívalových dažďov boli realizované opatrenia v rôznych obytných
lokalitách pre odvodnenie veľkého množstva povrchových vôd.

Bola spracovaná projektová dokumentácia na opravu schodov na našom kostole
a zároveň aj podaná žiadosť o finančný príspevok v rámci Programu rozvoja
vidieka v súlade s výzvou MAS Dolné Záhorie.
Bola vypracovaná žiadosť na Environmentálny fond na získanie dotácie na
rozšírenie kanalizácie.
Na jeseň pribudli v troch nových uliciach stožiare s verejným osvetlením.
Koncom roka pribudli ďalšie bezpečnostné kamery na verejných priestranstvách
v rámci Prevencie proti kriminalite podporovaným finančným príspevkom
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
Ďalej pomocou Bratislavského samosprávneho kraja pribudli parkovacie miesta
pri spoločenskom dome.
Na Vianoce pribudlo do našej obce nové komunálne vozidlo pre potreby údržby
verejných priestranstiev.
Aj v roku 2019 sa uskutočnilo viacero spoločenských podujatí ako Stavanie
máje, Deň matiek, Medzinárodný deň detí, Ukončenie leta spojené so súťažou
vo varení gulášu, Materská škola usporiadala Vianočné trhy s Mikulášom
a nedávno sa organizoval už 24. ročník Vianočného stolnotenisového turnaja.
Zo štatistických údajov uvádzam nasledovné :
Celkový počet obyvateľov k 31.12.2019 : 1642
Počet prihlásených : 83
Počet odhlásených : 48
Počet narodených : 21 (z toho 12 chlapcov a 9 dievčat)
Počet zomrelých :
18 (z toho 11 mužov a 7 žien)
Uzavretie manželstva : 8 (z toho 5 v obci)
Počet skolaudovaných rodinných domov: 40
Aké sú plány v roku 2020 ?
Hneď začiatkom roka sa rozbehne dôležitá akcia našej obce a to rozšírenie
materskej školy vzhľadom na pribúdajúci počet detí predškolského veku.
29. februára budeme v parlamentných voľbách rozhodovať o zložení novej
vlády našej republiky

Spoločnosť Telekom a.s. avizuje rozšírenie optickej siete v celej obci, čím sa
omnoho zvýši kvalita pripojenia na internet.
Obec získala dotáciu zo Slovenského futbalového zväzu na rozvoj športu, čím
by sa mali rekonštruovať priestory kabín a tribúna futbalového štadiónu.
Budeme sa snažiť získať financie na plánované rozšírenie kanalizácie v obci
a rekonštrukciu exteriérového schodiska na kostole sv. Martina.
Vplyvom klimatických zmien sa by sa mali zrealizovať opatrenia pre
zadržiavanie a odvádzanie dažďových vôd vo forme úpravy rigolov, budovaním
chodníkov, spevnených plôch s vodo-Gádržnými vlastnosťami a odvodňovacími
systémami.
Na Gajarskej ceste pribudne autobusová zástavka a bude rozšírený bezdrôtový
rozhlas v nových obytných lokalitách.
Je plánovaná úprava domu smútku, cintorína a opravy miestnych komunikácií
a chodníkov.

Toto sú asi najdôležitejšie akcie a plány, ktoré by mali prebiehať
v nasledujúcom roku, samozrejme, že nezabudneme aj na rôzne kultúrnospoločenské podujatia pri príležitosti rôznych sviatkov, ako sú Deň matiek,
Medzinárodný deň detí, Ukončenie leta, Mikuláš, Vianočné trhy a podobné.
Už teraz Vás všetkých upozorňujem a pozývam na nové podujatie, ktoré sa
uskutoční onedlho pod názvom „Kiripolský fašang a pochovávaní basy“.

Vážení spoluobčania,
na prahu nového roku sa chcem poďakovať všetkým, ktorým záleží na
rozvoji našej obce a ktorí sa v uplynulom roku akýmkoľvek spôsobom pričinili
o jej zveľadenie a obohatenie jej kultúrneho spoločenského i duchovného života.
Moje poďakovanie obzvlášť patrí poslancom obecného zastupiteľstva,
zamestnancom Obecného úradu, členom Klubu dôchodcov, členom Jednoty
dôchodcov, Poľovníckemu združeniu, starým pánom, futbalistom a všetkým
Vám, ktorí ste sa v minulom roku aktívne zapájali do činnosti v obci a prispeli
v jej hospodárskom a spoločenskom rozvoji.

V neposlednom rade chcem poďakovať aj za Vašu zhovievavosť, pochopenie
a toleranciu, ktorá je niekedy nevyhnutná pri riešení problémov a aktivít v našej
dedine.
Do Nového roku mi dovoľte popriať všetko dobré, pevné zdravie, rodinnú
pohodu, pracovné úspechy, a aby rok 2020 bol pre Vás všetkých šťastnejší
a úspešnejší ako ten uplynulý.

Ďakujem za pozornosť

Kostolište 1.1.2020

Mgr. Hubert Danihel
starosta

