Práca rok 2015.
I napriek splácaniu dlžobných faktúr za práce odrobené v minulých 4 rokoch, sa nám podarilo
niekoľko aktivít a prác na obci vykonať. Novozvolení poslanci sa v prvých mesiacoch s akčnou silou
pustili do vládnutia a nastoľovania zmien. Predostrel som im svoje plány, tieto sme po dohode
upravili a začali plniť. V prvom rade bolo potrebné počúvať občanov a vyriešiť ich problémy, za ktoré
je zodpovedná obec. Na takýto podnet sme začali s opravou a výmenou už jestvujúcich žľabov
a vytvorenie nových odtokových miest dažďovej vody. Úprava cesty na Hlinách pri p. Pechovej bol už
dlho pretrvávajúci havarijný stav. Takýmto havarijným stavom bolo i rekonštrukcia strechy na dome
nádeje,v jarných mesiacoch. Prerábanie interiéru v telocvični za účelom presťahovania posilňovne,
nakoľko v týchto priestoroch, po ich úprave a prerobení, vznikol klub dôchodcov po zriadení tohto
senzačného združenia a začlenenie sa do celoslovenského spoločenstva pod názvom „ Jednota klubu
dôchodcov“. Získanie grantu od automobilky KIA sme začali s výstavbou detského dopravného
ihriska, ktorého slávnostné otvorenie pre určité okolnosti musíme presunúť na nasledujúci rok, ale
dobrému čas neujde. Podobne je to i s multifunkčným ihriskom pri ZŠ, nakoľko bolo pozastavené
kolaudačné rozhodnutie. Štyri z piatich závad sme už odstránili, posledná sa odstraňuje, zameranie
skutkového stavu. Po dohode s p. riaditeľkou sa dorobili mantinely. Ihrisko i keď je majetkom obce,
ako všetko v obci, je v správe školy, nakoľko ho celé financovala z transferov určených pre školu. Pri
výstavbe dopravného ihriska sme sa rozhodli zmeniť celkový vzhľad škôlkárskej záhrady. Na
pieskovisko sme dostali grant od SPP, z MONDI SCP financie na dve hojdačky. S úpravou budeme
pokračovať i v nasledujúcom roku. Projekt, ak sa nám podarí získať eurá, pod názvom LENTILKOVO,
by sme chceli ukončiť na deň detí 2016. Dosť nás zamestnávajú i vytváranie projektov a získavanie
sponzorov. Hľadáme eurá kde sa dá. Každý z projektov je dielom poslanca, občana, alebo
zamestnancov OcÚ. Tento rok by som ohodnotil, ako veľmi úspešný. Pomer k úspešnosti je cca 80 % .
Jeden projekt musím vyzdvihnúť. Práca, energia, čas sa vyplatila pri projekte „ Dedina roka“ . Získali
sme ocenenie ako klenotnica Slovenska. A to je veľký honor nie len pre našu obec, ale i nás občanov.
Za rok 2015 sme sa stali klenotom Slovenska, za zásluhy o trvalo udržiavateľný rozvoj kultúry
a nehmotného dedičstva. Tu patrí poďakovať všetkým ľuďom okolo folklóru, súboru Lúčanček, za ich
čas, trpezlivosť, patricionizmus k obci, ľudom ktorí pracujú v iných kultúrnych zložkách. Aktivitu
o prihlásenie do súťaže vyvinula p. Bočeková , postupne sa zapojil celý úrad a na prezentácií i značná
časť obce.Momentálne sa pracuje na spracovávaní dreva (guľatiny), ktorú nám poskytol Urbár, ako
dotáciu, táto poslúži na skultúrnenie akcií v obci.

Plán rok 2016 - 2017
V prvom rade sa zameriame na dorobenie cesty Láncová- Španie. Táto cesta je náš dlh pre občanov
už niekoľko rokov. Nakoľko táto akcia je finančne náročná, ostatné aktivity sa budú odvíjať od našej
akcieschopnosti pri získavaní eur, nakoľko určité záväzky z minulých rokov nám ešte zostanú i na rok
2016. A v tomto roku máme v pláne istú časť financií investovať i na opravu interiéru v materskej
škôlke. Zavedenie kamerového systému na multifunkčnom ihrisku a DP. Investícia na obnovu
interiéru úradu a dokúpenie zariadenia sa musí rozdeliť na minimálne 2 roky. Plán bol na rok.
Vyčlenili sme časť finančných prostriedkov na začatie rekonštrukcie cintorína. Osvetlenie, dokončenie
oplotenia, ak sa podarí časť chceme doložiť chodníkom. Geologický prieskum IBV Bôrové, je tiež dosť
značná položka. Postupné revitalizácie centrálnych zón a dominánt obce. Podali sme projekt na
ENVIROFONDY – rekonštrukcia ČOV-ky.
Plánov máme ešte veľa a dúfam, že v spolupráci sa nám podaria veľké veci i tie čo sa zdajú nemožné.
Problémov je veľa, ale nechceme ich a vo veľkom nepripúšťame. Eur je málo, ale chceme ich
a zoženieme vo veľkom. Blížia sa tie nádherné sviatky, sviatky očakávania, sviatky lásky, sviatky
obdarovávania, sviatky ba i vyhlásený rok odpúšťania, jedným slovom Vianoce. Každý, veriaci
i neveriaci, musí uznať, že narodenie, ktorého na tieto sviatky slávime, ovplyvnil celý svet. Prajem
Vám vezmite si k srdcu slová „ Milujte sa navzájom“, „ Čo chceš, aby iní robili tebe, rob ty im“,
Naučme sa dávať, bez toho aby sme niečo čakali, všetko sa nám vráti. Prajem Vám šťastné a veselé

prežitie sviatkov, veľa darčekov ktoré vám potešia srdce. Šťastnejší, krajší, bohatší nový rok. Do cesty
nech sa vám stavajú len priateľskí ľudia.

