Vážení spoluobčania!
Po oslave nového roku v rodinnom kruhu a prípitku perlivým mokom by som Vám rád
v mojom novoročnom príhovore odprezentoval bilanciu roku 2020 ale tiež plány a vízie roku
2021.
Príchod nového roku nesprevádzali veľké oslavy na námestiach a vo veľkých
skupinách, podobne ako i slávenie vianočných sviatkov. Pre väčšinu z nás to bolo ťažko
predstaviteľné, podobne ako mnoho obmedzení v priebehu uplynulého roka. Prežili sme
náročný rok plný nových vecí, situácií i nových opatrení, ktoré súviseli s ochranou zdravia
nás všetkých. Všetky zákazy sme rešpektovali a povinnosti príkladne zvládli! Za Vašu
disciplínu a tolerantnosť Vám patrí moje úprimné poďakovanie. Bez ochoty spolupracovať by
nebolo žiadne opatrenie vykonateľné.
Aj napriek ekonomickej neistote sa nám podarilo zopár projektov a zámerov v roku
2020 zrealizovať. Vybudovali sme sklad náradia vedľa budovy kultúrneho domu, k osadeným
tabuliam náučného chodníka boli inštalované lavičky a odpadkové koše. Dotácie udelené zo
štátu sme využili a vybudovali detské ihrisko v areáli materskej školy, taktiež kamerový
systém a revitalizáciu priestranstva pri bytovke na Gorazdovej ulici. Všetky dotácie boli
administratívne vyúčtované. Vo februári boli ukončené práce na dome smútku. V priebehu
mesiaca november sme úspešne absolvovali záverečnú kontrolu. Celý projekt sme financovali
z vlastných zdrojov a teda čerpanie úveru nebolo potrebné, čomu som veľmi rád. Dnes
môžem konštatovať, že refundácia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prebehla
a na účet nám pár dní pred Vianocami pribudlo 56 000 €.
V novembri sme podali žiadosť na projekt cyklochodníka do Zavara. V spolupráci so
susednou obcou by sme chceli dosiahnuť prepojenie našich obcí. V súčasnosti máme
právoplatné územné rozhodnutie a pracujeme na stavebnom povolení.
Kultúrno-spoločenské podujatia boli v určitých prípadoch zrušené. Zrealizovaných
bolo zopár za výdatnej pomoci záujmových združení z našej obce. Pomáhali členovia OZ
SPLN, Klub seniorov, spolok Mariase, OŠK Dolné Lovčice, poľovníci a veľa ďalších
priateľov z Lovčíc.
Verím, že Nový rok 2021 bude v rámci kultúrno-spoločenských podujatí bohatší a my
budeme mať možnosť spoločných stretnutí v priebehu celého roku.
V Novom roku, roku 2021, nás čaká práca a výzva v téme odpadového hospodárstva.
Úvodom roku budeme intenzívne pracovať v spolupráci s poslancami OZ na nastavení
nového systému váženia odpadových nádob po jednotlivých domácnostiach. Budeme mať
informácie a presné dáta, s ktorými sa dá ďalej pracovať.

V novom programovom období rokov 2021 – 2027 sa pripravujú na rôznych
úrovniach „zásobníky projektov“, ktoré budú podporované z prostriedkov EÚ. Keďže chceme
byť úspešní, aby sme v prípade výzvy mohli reagovať, musíme vopred pripraviť určité
zámery vo forme projektovej dokumentácie či stavebného povolenia. Budeme sa snažiť
pripraviť na rekonštrukciu budovy kultúrneho domu, rekonštrukciu prípadne rozšírenie
materskej

školy,

rekonštrukcie

chodníkov

a miestnych

komunikácií

a samozrejme

vybudovanie spomínaného cyklo prepojenia s obcou Zavar.
Teším sa na celý rok 2021 a na prácu, ktorá nás čaká, teším sa na Vašu podporu, ktorá
mi dodáva potrebné sily.
Na záver pár štatistických údajov. K dnešnému dňu má naša obec 801 obyvateľov.
Počas roku 2020 sa na pobyt prihlásilo 71 obyvateľov a odhlásilo sa 17 obyvateľov.
Narodilo sa 8 detí, 4 dievčatá a 4 chlapci. Želáme im pevné zdravie a všetko dobré v ďalšom
živote. V priebehu roku nás opustilo 6 spoluobčanov, česť ich pamiatke. Do stavu
manželského vstúpili traja naši občania, z čoho jeden sobáš sa konal v Dolných Lovčiciach.
Vážení spoluobčania, želám nám, aby sa život v roku 2021 čím skôr vrátil do
normálnych koľají. Dovoľte mi v mene pracovníkov OcÚ i poslancov OZ popriať Vám do
roku 2021 pevné zdravie, energiu a silu v osobnom i pracovnom živote. Šťastný nový rok!

