
Novoroční projev starosty

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám všem co nejsrdečněji popřál jen to nejlepší a především hodně zdraví do nového roku 2023, ve kterém nás opět čeká celá řada životních rozhodnutí, úspěchů ale bohužel i zklamání. Důležité je se nevzdávat, neztrácet víru v sebe a dokázat najít sílu čelit i méně příjemným věcem v našem životě.
Rok 2022 osobně hodnotím jako úspěšný, podařilo se nám realizovat projekt Revitalizace obecní stráně a odbahnění obecní sádky. Uplynulý rok byl také rokem volebním. Z tohoto místa Vám chci poděkovat za důvěru, kterou jste svými hlasy dali nově zvoleným zastupitelům obce i mně samotnému. V souvislosti s tím, patří rovněž mé poděkování za odvedenou práci v minulém volebním období bývalým zastupitelům. Po krátké zkušenosti upřímně věřím, že na jejich dobrou práci úspěšně naváží i noví členové zastupitelstva a že budou rovněž přínosem v práci, která nás čeká na dalším rozvoji obce.
Pro letošní rok máme připravené k realizaci další projekty, které našim občanům pomohou, nebo je alespoň potěší. Čeká nás odbahnění obecní nádrže, oprava komunikace na Polště, vybudování nových autobusových zastávek.
Zároveň bych na tomto místě chtěl poděkovat všem občanům za spolupráci v uplynulém roce, především za jejich trpělivost v řešení některých věcí. Stejně tak bych rád vyzdvihl a ocenil práci všech dobrovolníků z řad hasičů, seniorů, ale i všech ostatních. V loňském roce došlo totiž k uskutečnění řady velmi příjemných kulturních a volnočasových akcí, které přinesly do života našich občanů nejen zpestření, rozzářené obličeje, ale i obrovskou naději. Naději, že zde stále žijí lidé, kterým na tomto místě velmi záleží a jsou připraveni obětovat svůj volný čas pro ostatní občany i svou obec. Všem těmto lidem ze srdce děkuji.
Věřím, že nám budete v našem úsilí i nadále nápomocni a ještě jednou přeji v Novém roce hodně štěstí, zdraví a spokojenosti Vám i Vašim blízkým.
Jiří Punda, starosta obce
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