Milí spoluobčania,
vstúpili sme do nového roku 2013. V tomto období sa bilancuje
predchádzajúci rok. Hodnotí sa, čo sa podarilo a čo mohlo byť lepšie.
Uplynulý rok nebol po finančnej stránke najlepším rokom. Skutočné
príjmy obce na dani z príjmov FO boli nižšie oproti rozpočtovaným príjmom
o viac ako 5 %. Obec musela niekoľkokrát upraviť svoj rozpočet, aby výdavky
neprekročili príjmy obce. Ale zvládli sme to a aj napriek ťažkostiam sa nám
podarilo niekoľko plánovaných ale aj neplánovaných aktivít. Medzi
neplánované aktivity obce môžeme zaradiť aj povodňové aktivity v mesiaci
február. Sneženie dňa 28.2.2012 a následné rýchle topenie novonapadnutého
snehu spôsobilo, že nadmerné množstvo vody, ktoré spadlo v oblasti Bošáce
a Haluzíc, nemalo kam odtekať a zaplavilo záhrady, dvory a pivnice v hornej
časti obce. Vznikla škoda na majetku občanov aj obce. Rýchlou aktivitou
protipovodňovej komisie, Obecného hasičského zboru a za pomoci
Poľnohospodárskeho družstva Bošáca sa nám podarilo vodu odčerpať a zabrániť
väčším škodám na majetku. V súvislosti s touto situáciou a v spolupráci so
správcom komunikácie SC TSK sa vybudoval druhý priepust pod štátnou
cestou, upravila sa časť rigola a spriechodnil sa odvodňovací kanál.
Obec realizovala aj niekoľko plánovaných aktivít. V jarných mesiacoch sa
obnovila drevená časť prestrešenia pri dome smútku. Väčšina stĺpov mala vážne
narušenú spodnú časť. Táto časť bola nahradená novou konštrukciou a stĺpy boli
osadené na kovové podpery. Starý náter bol odstránený a celá konštrukcia bola
opatrená ochranným náterom. Na dolnom cintoríne bolo vybudované nové
oplotenie, ktoré oddeľuje cintorín od priľahlých súkromných pozemkov. Obec
dala vybudovať hrobky, ktoré sa budú odpredávať za nadobúdaciu cenu. Hrobky
sa budú dať zakúpiť v prípade náhleho úmrtia občana a uhradenia poplatku za
prenájom hrobového miesta. V mesiaci september obec zakúpila šesť lavičiek,
ktoré sú umiestnené pod zastrešením v dome smútku a mali by sa využívať
počas smútočných obradov.
V športovom areáli bola obnovená fasáda na budove šatní TJ; náterom bola
opatrená kovová časť na sklade a prístreškoch. V areáli materskej školy bola
opravená terasa, ktorá bola v dezolátnom stave. V mesiaci august prebehla
rozsiahla rekonštrukcia ústredného kúrenia vo viacúčelovej budove. V budove
sa vybudovala samostatná kotolňa a vybudovalo sa prepojenie plynu.
V septembri sa realizovala údržba elektrických rozvodov v tejto budove.
V jesenných mesiacoch členovia Dobrovoľného hasičského zboru osadili na
budove požiarnej zbrojnice izoláciu proti vode a vlhkosti a vykonali odkopové
práce a zásyp proti prenikaniu vlhkosti do muriva.
V oblasti starostlivosti o životné prostredie obec celoročne vykonáva
údržbové práce na zeleni a verejných priestranstvách. Kosenie trávnikov
a údržba verejnej zelene je v našej obci považovaná za samozrejmosť. Obec
v tomto roku zakúpila novú kosačku, nakoľko staré kosačky už dosluhujú.
V oblasti pri Jazere bola odstránená nelegálna skládka stavebného odpadu, ktorá

vznikla nelegálnym spôsobom. Vývoz kontajnera na komunálny odpad pri
požiarnej zbrojnici sa vykonáva pravidelne. Do kontajnera by mali občania
umiestňovať len nadrozmerný odpad a to len v obmedzenom množstve. Pri
väčšom množstve komunálneho odpadu z domácnosti môže občan využiť službu
pri ktorej obec bezplatne poskytne nákladný automobil a občan si uhradí
poplatok za odpad. Tento spôsob sa osvedčil a občania ho využívajú.
V kultúrnej oblasti obec organizovala viaceré akcie. Nakoľko obec nemá
kultúrny stánok, termíny akcií sa musia prispôsobiť počasiu. V mesiaci máj sa
konala akcia pri príležitosti stavania mája. Deň matiek sme spoločne oslávili
v hale na ihrisku. Vydarila sa aj Cesta rozprávkovým chodníkom, ktorá sa
konala v mesiaci jún a bola príjemným spestrením pre naše deti. Slovácka
jaternica, ktorá sa konala prvého septembra bola zasa stretnutím milovníkov
zabíjačkových špecialít z mikroregiónu Bošáckej doliny a Bílych Karpat.
Stretnutie dôchodcov v mesiaci september si pochvaľovala hlavne naša staršia
generácia, ktorá sa stretla v hale na ihrisku pri malom pohostení. Všetky tieto
naše iniciatívy sa konali za prispenia našich detí z materskej a základnej školy,
ktoré pripravili vždy krásne programy. My sme im na oplátku pripravili
Mikuláša, ktorý im prišiel spoločne s andelmi a čertami rozsvietiť vianočný
stromček a rozdať mikulášske darčeky.
Okrem týchto aktivít plníme aj samosprávne funkcie a prenesený výkon
štátnej správy. Štát na nás prenáša stále viac kompetencií a povinností ale akosi
zabúda na financie. Tak sa musíme stále viac snažiť, aby samospráva plnila
svoju úlohu a aby občania mohli spokojne využívať obecné služby, aby sa
nestalo, že niektorá funkcia sa pre nedostatok finančného krytia nebude dať
realizovať.
V novom roku nám všetkým prajem, aby sme boli pripravení plniť naše
predsavzatia, aby sme vždy rozhodli správne. Našim poslancom prajem aby mali
vždy správne pripomienky a aby obecné financie pridelili vždy na správne
investície. Všetkým prajem zdravie bez ktorého to nejde a šťastie, ktoré je tiež
veľmi dôležité.
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