Milí spoluobčania,
dovoľte mi, aby som sa Vám v týchto prvých chvíľach Nového roka prihovoril.
Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj
začiatok nových plánov, predsavzatí, vytýčenie si nových cieľov, ktoré by sme chceli
naplniť počas nastávajúceho roka 2017.
Čas beží neúprosne a my opäť stojíme na prahu Nového roka s nádejou, že
bude lepší a krajší ako rok predchádzajúci, ktorý sa práve skončil. Pre niekoho to
bol rok šťastný, pre iného možno menej úspešný. Život človeka je sám o sebe pestrý
a každého z nás postretli aj zlé dni naplnené trápením, smútkom a nezdarom, ako
aj dni veselé, radostné a šťastné.
Preto sa Vám aj ja touto cestou prihováram, aby som mohol uplynulý rok
zhodnotiť a oboznámiť Vás so zámermi do budúcna.
Máme za sebou rok, ktorý sa niesol v duchu 810. výročia prvej písomnej zmienky
našej obce.
V marci sa konali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.
Rozšírila sa sieť verejného osvetlenia o dve ďalšie ulice
Počas roka prebiehala príprava a spracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce, strategického plánu dôležitého pri čerpaní financií z eurofondov
a iných dotačných schém.
Takisto bol spracovaný aj Komunitný plán sociálnych služieb obce, ktorý zahŕňa
ciele v oblasti sociálneho rozvoja obce.
Bola uzatvorená zmluva so spoločnosťou Envipak a.s. ako s organizáciou
zodpovednosti výrobcov, ktorá na základe nového zákona o odpadoch bude
bezplatne zabezpečovať zber triedených zložiek odpadu. Každá domácnosť zároveň
obdržala nádobu na sklo a papier, čím by sa mal znížiť objem vývozu komunálneho
odpadu v obci.
Začiatkom septembra sa konali oslavy pri príležitosti 810. výročia prvej písomnej
zmienky našej obce, za čo chcem srdečne poďakovať jednotlivcom a organizáciám,
ktorí boli nápomocní pri organizovaní tejto významnej akcie.
Pomocou dotácie z BSK boli opravené zdevastované autobusové zástavky.

Na jeseň prebehli opravy miestnych komunikácii v lokalitách Hliníky, Sacharínka
a Malý lázok. Bola vykonaná oprava upchanej dažďovej kanalizácie na začiatku
obce pri hlavnej ceste.
S prispením sponzorského daru spoločnosti Pozagas a.s. bolo vymenených 33
úsporných LED svietidiel na Gajarskej a Jakubovskej ceste a obec pristúpila
k modernizácii verejného rozhlasu výmenou ústredne a nainštalovaním 5tich
bezdrôtových vysielačov v nových uliciach.
Koncom roka prebehlo výberové konanie na odvoz a spracovanie komunálneho
odpadu v našej obci. Bola vybraná spoločnosť Tekos s.r.o.
Počas roka sa konalo viacero spoločenských akcií ako Stavanie máje,
Medzinárodný deň detí na poľovníckej chate, VIII. ročník súťaže vo varení gulášu,
Deň matiek, Mikuláš pre deti s vianočnými trhmi, ktoré sa konali pred
spoločenským domom a 21. ročník Vianočného stolnotenisového turnaja

Zo štatistických ukazovateľov uvádzam nasledovné údaje:
Počet obyvateľov k 31.12.2016 ................. 1 488
Počet prihlásených osôb ............. 108
Počet odhlásených ........... 38
Narodilo sa 24 detí z toho 16 chlapcov a 8 dievčat
Zomrelo 13 spoluobčanov ( 7 žien a 6 mužov )
Bolo uzatvorených 10 manželstiev, z toho v obci bol 1 sobáš
Zo stavebného hľadiska bolo skolaudovaných 30 rodinných domov .

Aké sú plány do nového roka?
Hneď od začiatku roka sa začneme riadiť novým systémom zberu komunálneho
odpadu žetónovým systémom, ktorý by mal domácnostiam, ktoré separujú zložky
triedeného odpadu do vyčlenených nádob, priniesť úsporu v nákladoch na vývoz
TKO.

Je plánovaná rekonštrukcia budovy základnej školy s úpravou priestorov na referát
obecného úradu. Tým sa uvoľnia priestory pre zvýšenie kapacity materskej školy,
na čo chce obec získať financie z európskych fondov.
Bola podaná žiadosť o finančné prostriedky z dotačnej schémy Bratislavského
samosprávneho kraja na obnovu parku a chodníkov pri kostole.
Po získaní stavebného povolenia je potrebné rozšíriť kanalizáciu na hlavnej ceste
smerom na Malacky, Malý lázok a Cigánska ulica
Toto sú asi najdôležitejšie akcie, ktoré budú prebiehať v nasledujúcom roku,
samozrejme, že nezabudneme aj na rôzne kultúrno- spločenské podujatia pri
príležitosti rôznych sviatkov.
Čo dodať na záver?
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, o obohatenie jej kultúrneho i duchovného života.
Zároveň chcem všetkým spoluobčanom poďakovať za toleranciou a pochopenie ,
a do nového roku 2017 Vám všetkým chcem popriať všetko dobré , hlavne pevné
zdravie , rodinnú pohodu a aby bol tento rok pre Vás všetkých úspešnejší
a šťastnejší ako ten predchádzajúci.

Mgr. Hubert Danihel – starosta obce

