
Dobrý deň Vážení občania, 

Prihováram sa k Vám na začiatku nového kalendárneho roka. Želám vám, aby 

bol nový rok pokojný, úspešný a priniesol Vám to najdôležitejšie, čo každý 

potrebuje a to je zdravie. 

Dovoľte, aby som pripomenul niekoľko udalostí a štatistiku z minulého roku. 

K 31. 12. 2020 má naša obec 1672 obyvateľov, z toho 814 žien a 858 mužov. 

Na trvalý pobyt sa prihlásilo 34 občanov,  z pobytu sa odhlásilo 9. Narodilo sa 

15 detí z toho 8 chlapcov a 7 dievčat. Zomrelo 16 obyvateľov z toho 8 žien a 8 

mužov. Počas roku uzavrelo manželstvo 9 párov. 

V minulom roku sme začali so sčítaním domov a bytov a z predbežného 

zisťovania vieme, že máme 754 domov a bytov. 

Skončený kalendárny rok sa niesol celý v znamení rôznych opatrení z dôvodu 

šírenia koronavírusu. V našej obci boli dve celoplošné testovania, na ktoré obec 

vynaložila finančné prostriedky vo výške 8 000 €, z toho nám štát preplatil iba 

polovicu. V spolupráci s našimi krajčírkami sme dodali do domácností 

dôchodcov a naším predavačkám okolo 500 rúšok, ušitých bolo celkom 1 000 

ks. Zvyšok je stále k dispozícií na obecnom úrade ako zásoba pre civilné 

obyvateľstvo. 

V krátkosti o základnej škole: 

V poslednom štvrťroku pod vedením novej riaditeľky základnej školy sa 

podarilo vybudovať dielne a kuchynku pre vyučovanie žiakov, bola 

zrekonštruovaná garáž pri základnej škole a ku koncu roka bola skolaudovaná 

jedáleň pri základnej škole a rovnako bola zapísaná do siete školských zariadení. 

Ďalej sme vykonávali práce na oboch obecných vodovodoch. Oplotili sme 

vodné zdroje a zrekonštruovali vodojemy. Rovnako bola urobená rozsiahla 

výmena potrubia na Košariskách. V tomto roku sa na miestne vodovody 

napojilo 7 nových rodinných domov. 

Úpravou prešlo aj naše námestie Rýnok sv. Mikuláša, či už výzdobou kvetov , 

alebo vianočnou výzdobou. Coop Jednota, zbúrala starú predajňu a vybudovala 



novú bezbariérovú. Zároveň boli vysporiadané vlastnícke vzťahy medzi 

Jednotou a obcou. 

V rozpočte obce na minulý rok 2020 poslanci neschválili vybudovanie nových 

garáži pre hasičské vozidlá, preto v rámci pripravenosti a pohotovosti týchto 

zásahových vozidiel vyriešili sme parkovanie formou zakúpenia plechových 

garáží ako dočasné riešenie. Dobrovoľní hasiči zasahovali v minulom roku pri 

mimoriadnych udalostiach 15 krát nielen v našej obci. 

Ako som už spomínal v úvode, že koronavírus nás všetkých zasiahol, 

neuskutočnili sme v minulom roku ani žiadne naplánované kultúrno-

spoločenské akcie a oslavy.  

Preto Vám chcem všetkým poďakovať, že ste sa zodpovedne správali, 

a rešpektovali nariadenia nášho krízového štábu, že ste vydržali doma, že ste 

dodržiavali otváracie hodiny v obchodoch, nosili ste rúška. Aj keď sme si 

nepripomenuli mesiac úcty k starším, stále na Vás myslím, viem aké je ťažké 

toto obdobie, nie ste so svojimi blízkymi, nemôžete sa navštevovať, ako ste boli 

zvyknutí a aj napriek tomu všetko zvládate. 

Obmedzia štátu nás prinútili nepripraviť napríklad Mikuláša pre deti, obecné 

slávnosti či hodovú nedeľu. Tiež naši starší žiaci nemôžu navštevovať základnú 

školu a momentálne nie je jasné, ako to bude v novom roku.  

Verím, že spoločne trpezlivo vydržíme a v ďalších rokoch si toto všetko 

vynahradíme. Ešte raz prajem veľa zdravia a šťastný nový rok 2021. 

 

 Miroslav Káčerik 

                                                                                        starosta obce 


