Vážení spoluobčania,
pri príležitosti začiatku Nového roka 2018 chcem vám všetkým popriať „šťastný Nový rok
2018, nech sa vám všetkým splní, čo si želáte, nech naplní vaše srdcia nádejou, nech otvorí
vám nové možnosti a prinesie veľa prísľubov pre lepšiu budúcnosť. Prajem vám veľa
radosti, pokoja, zdravia a úspechov v roku 2018“.
Príjmite prosím do nového roka moje najúprimnejšie želania lásky, porozumenia a priateľstva,
ktoré nás robia ľuďmi. A ktoré dokážu človeka previesť aj cez najťažšie chvíle. Každého z nás
aj všetkých spoločne.
Rok 2017 pre mňa ako predstaviteľa obce a zároveň najvyššieho výkonného orgánu, ktorý
koná v mene obce, bol veľmi náročný najmä v oblasti presadzovania predkladaných návrhov
v prospech obce v obecnom zastupiteľstve za účelom schvaľovania finančných prostriedkov.
I napriek skutočnosti, že obec má finančné prostriedky na bežnom účte, nie je možné
vykonávať rozvoj obce, opravu a rekonštrukciu majetku vo vlastníctve obce, nové aktivity
pre rozvoj obce, pretože finančné prostriedky nie sú schvaľované obecným zastupiteľstvom.
Možno niektorí z vás ste prežívali čiastočné úspechy našej obce, pozitívne udalosti ako aj
vykonané práce na zveľaďovaní obce so záujmom, s chválou a potechou.
Musím zdôrazniť, že aplikovanie mnohých úloh v jednotlivých oblastiach samosprávy obce
je veľmi náročné, zdĺhavé a vo väčšine prípadov až nemožné. V našej obci je potrebné mnohé
veci vybudovať, vylepšiť a skrášliť. Na to je však potrebné veľa úsilia, práce, jednaní,
projektov, ale hlavne dobrej vôle, dôvery, spolupráce, ochoty a tolerancie.
Využívam túto príležitosť poďakovať sa všetkým, ktorí akoukoľvek formou a mierou prispeli
k zveľadeniu našej obce, k obohateniu jej kultúrneho, duchovného i športového života. No
nejdem teraz spomínať, čo sa robilo alebo čo sa nestihlo, lebo nakoniec, vždy je podstatný
výsledok, výsledok našej spoločnej práce v prospech nás všetkých. Nedá sa všetko spraviť
hneď. Ale aj cez tieto skutočnosti ja ten výsledok vidím a pre mňa je jednoznačný.
Veľké poďakovanie patrí aj celému kolektívu pracovníkov obce na obecnom úrade, ale i v
MŠ, ktorý denne zasypávam povinnosťami. Vážim si to, za minulý rok spravili veľký kus
práce. Prístup pracovníčok na obecnom úrade k verejnosti je ústretový a otvorený,
nespozorovala som odmietnutie alebo neochotu pomôcť pri vybavovaní vašich záležitostí aj
nad rámec ich pracovného času.
Veľmi sa chcem poďakovať aj tým ľuďom, ktorí nezištne pomáhajú a viem, že sa môžem na
nich zasa kedykoľvek obrátiť. Moju vďaku si zaslúži aj každý občan v obci, ktorý sa postará
o svoje okolie.
Čo sa týka plánov a zámerov v obci, premýšľam, či vôbec je možné sľubovať v tomto roku
ďalší rozvoj našej obce. Nechcem, aby sa sľuby stali prázdnymi rečami, ale musím
podotknúť, že to vôbec nezáleží len odo mňa ako starostky. Starosta je viazaný finančnými
prostriedkami, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo v rozpočte obce. Informujem občanov,
že opakovane aj na rok 2018 je ponížený rozpočet obecným zastupiteľstvom pri niektorých
položkách až na nulu.
Chcem vás požiadať, aby ste rovnaké vaše nároky na rozvoj našej obce uplatňovali aj na
volených funkcionárov – poslancov obecného zastupiteľstva. Myslím, že nekorektné vzťahy
majú dopad aj na rozvoj našej obce. Keď chýbajú rozumné argumenty, tak sa stále viac
používajú osobné urážky a hulvátstvo. Nikdy sa nepresadia dôvera, tolerancia a múdrosť, ak
nebudeme viesť spoločenské diskusie tolerantne, slušne a k veci.

Ešte raz príjmite prosím do nového roka moje najúprimnejšie želania lásky, porozumenia a
priateľstva, ktoré nás robia ľuďmi, ktoré dokážu človeka previesť aj cez najťažšie chvíle.
Každého z nás aj všetkých spoločne.

Čo viac dodať - keď bude zdravie, bude všetko.
Prajem všetkým do nového roka pevné zdravie, to potrebujeme všetci!!!
Šťastie, lebo bez šťastia to naozaj niekedy nejde.
Spokojnosť a pokoj v kruhu svojich blízkych, lebo nepokoj a trápenie zabíjajú a škodia
všetkým nám aj celému okoliu.
V Ovčiarsku dňa 02.01.2018

Darina Ninisová
starostka obce

