Vážení páni poslanci, pani poslankyňa a milí hostia

Dovoľte mi v prvom rade z úprimného srdca poďakovať občanov obce Pružiny
za opätovné zvolenie do funkcie starostu obce Pružina. Počet získaných hlasov
ma zaväzuje pokračovať v začatej ceste, dokončiť začaté diela a byť starostom
pre všetkých občanov.
Chcem pogratulovať Vám páni poslanci niektorým k opätovnému zvolenie,
niektorým k prvému zvoleniu do funkcie poslanca obecného zastupiteľstva v
Pružine. Som veľmi rád , že v našom zastupiteľstva zasadne aj jedna
predstaviteľka nežného pohlavia pani Apoleníková Oľga, ktorá sa stará o náš
chotár a šíri dobré meno obce svojími chutnými výrobkami. Prajem , ti aby si sa
cítila medzi nami mužmi príjemne a verím v dobrú spoluprácu.
Práve Vy poslanci sa budete stretávať s občanmi našej obce, ktorí na vás budú
klásť úlohy, požiadavky , preto Vás chcem požiadať , aby ste všetky tieto
podnety sa snažili prenášať na mňa a pracovníkov obecného úradu, aby boli
riešené k spokojnosti občanov, pretože čas beží rýchlo a obdobie štyroch rokov
uplynie ako voda a na konci obdobia nám občania vystavia vysvedčenie o našej
práci. Nie vždy bola naša spolupráca dobrá, ale vďaka väčšine sa nám podarilo
rozvíjať obec správnym smerom , preto by som vyslovil želanie , aby sme boli v
zastupiteľstve ako jedna rodina , aby ste sa nebáli povedať svoj názor a nájsť
vždy to najlepšie riešenie , možno niekedy aj za cenu obetí, pretože sa nedá
vyhovieť všetkým.
V rokoch 2010-2014 sme dokončili začaté projekty rekonštrukciu a zateplenie
ZŠ Štefana Závodníka, vybudovanie asfaltového ihriska pri ZŠ, celkovú
rekonštrukciu kultúrneho domu od elektriky po vybudovanie kotoľne s
ústredným kúrením , rekonštrukcia sociálnych zariadení , WC zateplenie
strechy, výmena okien a aj preto KD slúži v obci na rozvíjanie kultúry a my tu
máme dnes slávnostné ustanovujúce zasadnutie . Dokončil sa sa vodovod
Chmelisko , vodovod v novej lokalite Klokočová , ktorý chceme v najbližšej
dobe kolaudovať. Dokončili sme vybudovanie náučného chodníka do
oddychovej zóny, vybudovali sme detské ihrisko v areáli MŠ, vymenili sme v
MŠ okná , zateplili strechu . Občania kladne privítali rekonštrukciu miestnych
komunikácií v ktorej chceme pokračovať aj v ďaľších rokoch. . Po mnohých
byrokratických prekážkach začíname 10. decembra projekt rekonštrukcie
verejného osvetlenia v obci. Táto investícia predstavuje sumu cez 200. tis. €.
Takto by som mohol menovať mnoho vecí, ktoré sme dokončili ale aj veľa vecí ,
ktoré zostali nedokončené alebo projekty neboli vyhodnotené , alebo sme neboli
v nich úspešný . Aj napriek zlej hospodárskej situácií na Slovensku my v našej

obci sa musíme snažiť robiť projekty , ktoré sú malé ale reálne a dajú spraviť v
rámci našich možností, bez toho aby sme obec zadĺžili.
Ciele ktoré mám ja a Vaše predstavy musíme skĺbiť do jedného celku, aby sme
občanom predstavili vízie lepšieho života v našej obci. Rozvíja sa tu radová
výstavba, mnohí si rekonštruujú svoje domy a tým robia našu obec krajšiu a
malebnejšiu. Týmto nám rastie počet obyvateľov pre ktorých musíme vytvárať
lepšie podmienky. Ako príklad spomeniem spoluprácu s Jednotou Krupina,
ktorá po niekoľkých stretnutiach sa rozhodla rozšíriť svoje predajné kapacity pre
občanov našej obce a pristúpi v januári roku 2015 rozšíreniu predajne. Kde je
vôľa, tam je cesta. Naša obec má územný plán z roku 1994 je načase a bude na
Vás , aby sme spoločne začali pracovať na novom územnom pláne, kde
zapracujeme všetky požiadavky našich občanov.
To som len v krátkosti priblížil smerovanie našej obce v nasledujúcom období a
zároveň Vás chcem požiadať o pomoc pri plnení týchto cieľov , privítam každý
jeden nápad , projekt, ktorý by sme s Vašou pomocou mohli realizovať, pretože
máte svojich blízkych a známych, ktorí by mám s ochotou mohli pomôcť.
Do tejto náročnej práce si želajme hodne zdravia, šťastie, pevné nervy a božiu
pomoc. A keď budeme bilancovať naše funkčné obdobie, aby mohli s hrdosťou
povedať, že zanechali sme po sebe dobrú prácu a dokončené diela.

