
Vážený starosta a poslanci obecného zastupiteľstva v našej obci.

Dovoľte nám, aby sme sa touto cestou obyvatelia uličky pri kostole vyjadrili svoju

nespokojnosť ohľadom súčasného stavu tejto prístupovej cesty.

Pred rokom ste rozhodli o úprave tvrdého povrchu tejto cesty tak, že sa naviezol hrubý

asfaltový odpad, ktorý sa doviezol z rekonštrukcie hlavnej cesty v rámci projektu. Túto

hmotu ste buldozérom vyrovnali, pncom došlo k zasypaniu aj príklopov obecnej

kanalizácie. Nedošlo ani k prevalcovaniu povrchu, ktorý sme vykonali z vlastnej iniciatívy.

Nerozumieme, keďže sa v tomto čase frézoval starý povrch hlavnej cesty s jemným

asfaltovým odpadom, prečo sa nenaviezol ten pričom výsledok by bol oveľa lepší.

Dnešný stav je taký, že hrubé kamene ostali na povrchu, čo spôsobuje jednak zlý pohľad

na celú uličku ale aj nespokojnosť nás obyvateľov uličky s kvalitou povrchu miestnej
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komunikácie. Touto komunikáciu prejde "dennodenné množstvo občanov ku kostolu

,základnej a materskej škole ako aj k cintorínu. Myslime si .že súčasný stav našej uličky je

horší ako pred jej opravou.

Preto sa obraciame touto cestou na starostu a zastupiteľstvo v našej obci, pokiaľ nebude

prevedená kompletná úprava tejto uličky aj v nadväznosti na ukončenú rekonštrukciu

kostola, aby sa uskutočnilo /navrhujeme/ ručné vyhrabanie veľkých kameňov s odvozom

na skládku. Podľa nášho názoru, dôjde k lepšiemu spojeniu tejto kamenistej asfaltovej

hmoty v letnom období, ktoré sa práve začína.

Ďalej chceme poukázať, aj na to, že pre starostlivost', zveľaďovanie a ochranu životného

prostredia sa v našej obci urobilo veľmi málo. Stačí sa pozrieť za naše záhrady koľko je

skládok a ak)' je ich stav /pJasty, fólie a.dI . Viac ako rok sa neuskutočňuje vývoz tetr-apaku

Vo veľmi zlom stave je protipovodňový kanál .ktorý sa napája do obecného kanála pri

kostole . V prípade veľkej prívalovej vody môže dôsť k záplave pozemkov, dvorov tých

majiteľov ktorí sú v jeho blízkosti.



Keďže sa vám končí volebné obdobie zamyslite sa, čo všetko ste urobili pre našu obec

ako volení zástupcovia občanmi. Pri porovnaní s ostatnými obcami je toho bohužiaľ veľmi

málo.

Občania uličky pri kostole:
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