
realizoval jeden úspešný projekt regionálnych cyklotrás, ktorý ponúka občanom sieť zmapovaných cyklo‑
turistických koridorov aj v našej obci s napojením na okresnú cykloinfraštruktúru.

Potrebujeme vybudovať cyklokoridory pre možnosť prepravy občanov, hlavne detí idúcich do školy bez 
obmedzenia prechodom cez železničnú trať cez žabák. V  snahe zníženia dopravnej vyťaženosti obec‑
nej cestnej siete vozidlami, hlavne v čase rannej špičky rozvozu detí do škôl, motivujme ľudí, aby skúsi‑
li využívať zdieľanú dopravu, kolobežky a  bicykle. Ak reálne chceme podporiť rozvoj cyklodopravy, tak 
musíme ľuďom ponúknuť aj reálnu možnosť využitia bicykla pre športové aktivity a relax. V skutočnosti, ak 
si človek kúpi bicykel za x euro, tak očakáva, že ho aj využije.
 
Priechody pre chodcov smerom ku škole nie sú v súlade s platnou právnou úpravou a starostlivosť o ne 
dlhodobo zlyháva. Ak obec bude udržiavať chodníky a priechody v takom stave, aby sme sa nemuseli báť 
posielať deti do školy pešo, kolobežkou, bicyklom, tak sa nám v rannej špičke pri dobrom počasí podarí 
znížiť počet vozidiel, ktoré blokujú celú Hlavnú ulicu. Zvýšenie bezpečnosti inej dopravy alebo presunu po 
obci, ako je preprava autami nám umožní znížiť počet áut na cestách.
 
Máme náučný chodník a  turisticky zaujímavé nenáročné trasy pre rozvoj turistiky seniorov a  detí. Tie‑
to sú dnes v žalostnom stave. Začnime ich aktívnejšie využívať podľa možností, ktoré sa nám ponúkajú. 
Nové športoviská je treba vybudovať, detské ihriská nám nespadnú z neba samé, tiež ich treba vybudovať 
a udržiavať. Môžeme začať hneď, za nie veľké peniaze, ale hlavne HNEĎ.

Bod č.6

Zriadenie nového cintorína

Kapacity obecného cintorína sú skoro vyčerpané, bez akejkoľvek vízie alebo diskusie ako riešiť navýšenie 
kapacity hrobových miest pre potreby stále sa rozrastajúcej obce.
 
V prípade, že budem zvolený za starostu obce, tak obec začne veci plánovať vopred. ZABEZPEČÍM okamžité 
otvorenie diskusie ohľadom zriadenia nového cintorína a tento problém prednesiem ako jeden z prvých 
bodov na obecnom zastupiteľstve, aby sme našli riešenie, čo najskôr. 

Bod č.7

Moderná obecná polícia

Obecná polícia nebola založená, aby sa policajti skrývali v civilnom aute a odchytávali na chodníku pred 
pekárňou parkujúce vozidlá. Nebola založená ako tiché kľudné miestočko pre kamarátov, ktorých prepus‑
til predošlý zamestnávateľ pre porušenie pracovnej disciplíny alebo bývalých čiastočných invalidov.
 
• Potrebujeme obecnú políciu, ktorá nebude otáčať hlavu, keď nám vandali ničia detské ihriská.
• Potrebujeme obecnú políciu, ktorá nedovolí beztrestne ničiť obecný majetok.
• Potrebujeme obecnú políciu, ktorá dokáže zabezpečiť verejné podujatia v obci ako to bývalo v minulo‑

sti a nie Dni obce musí zabezpečovať SBS, načo si tých policajtov vlastne platíme?
• Potrebujeme obecnú políciu, ktorá nebude na smiech a  váhou svojej autority dokáže svoju úlohu 

ohľadom prevencie a vzdelávania mládeže zabezpečiť do takej miery, že nebude na smiech, keď vstúpi 
do základnej školy.

• Potrebujeme obecnú políciu, ktorá bude nielen morálnym majákom zabezpečujúcim dodržiavania 
zákonnosti, ale stane sa prvou voľbou pre našich občanov v prípade riešenia svojich obáv. 

 
V prípade, že budem zvolený za starostu obce, tak obecná polícia bude prvá, ktorá prejde modernizáciou 
a ZABEZPEČÍM, aby policajti nečíhali schovaní v civile niekde za rohom, ale budú plniť svoje úlohy tak, aby 
naplnili zmysel, pre ktorý boli zriadení a chránili majetok obce a nás všetkých.

3


