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Vážení spoluobèania,
27. novembra 2010 sa naplní volebné obdobie rokov
2007-2010 Obecného zastupite¾stva a starostky
obce. Žiada sa, tak ako aj predchádzajúce volebné
obdobia zhodnoti prácu, predloži výsledky, ktoré
sme dosiahli za tieto štyri roky.
Spolu s poslancami Obecného zastupite¾stva: Amália Rosolová (zástupca), Mgr. Marek Hrdinský, Ing. Anton
Èech, Viera Fabianová, Ing. Jozef Šrojta, sme sa stretávali na zasadnutiach OZ. Našou spoloènou snahou bolo
a je zlepši životné podmienky bývania v našej obci, zachovanie identity obce, jej kultúrno historického
dedièstva a prírodných hodnôt.
Hlavnou úlohou v rámci celého volebného obdobia bol rozvoj športu a oddychu, vypracovanie projektov a
získanie dotácii na rekonštrukciu kultúrneho domu a ÈOV, verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu ,
obecných budov a v nemalej miere pravidelnú úpravu, èistenie a revitalizáciu verejných priestranstiev,
miestnych komunikácii poèas celého roka, rozšírenie priestorov na vo¾no-èasové aktivity v rámci
zabezpeèenia všestranného športového vyžitia obyvate¾ov obce, zvýšenie záujmu mladých ¾udí o dianie v
obci.

ROK 2007
Previedla sa rekonštrukcia verejného osvetlenia,
na ktorú sme získali finanèné prostriedky z
Krajského úradu vo výške 82.082,- Sk. Vymenili sa
svietidlá s úspornými žiarivkami, rozšírila sa sie
osvetlenia smerom k cintorínu, vynovilo sa
vianoèné osvetlenie, na kostole sa umiestnila
zvonkohra, ktorá verím, že všetkým nám,
spríjemòuje každý deò príjemnými melódiami.
Týmto chcem zároveò poïakova Grécko-katolíckej
cirkvi za jej umiestnenie.
Na výmenu okien na budove Komunitného centra
/KC/ sme získali dotáciu vo výške 90.000,-Sk,
celková hodnota rekonštrukcie bola 133.000,- Sk,
vybudovalo sa oplotenie od susedov, zároveò sa
vysadil aj živý plot po celej dåžke.
Obec je zapojená od roku 2000 do Programu obnovy
obce /POD/, ktorého súèasou je aj úprava
verejných stavieb a priestranstiev obce. Aj v tomto
roku sme boli úspešní a získali dotáciu 95.000,-Sk na
vybudovanie parkoviska pri grécko-katolíckom
kostole v rámci projektu „Rekonštrukcia
spevnených plôch a parkové úpravy“. Pri týchto
prácach sa zároveò upravil chodník na križovatke,
brána a oplotenie k fare od parkoviska, smerom k
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