
Držíte v rukách prvé vydanie ob-
časníka obce Trstené pri Hornáde 
s názvom „Trstenčan“, ktorý nájde-
te vo svojich schránkach minimál-
ne raz ročne.
Naozaj sme veľmi radi, že po nie-
koľkých dlhých rokoch začína 
naša obec znova komunikovať aj 

touto formou. Snažíme sa kráčať 
s dobou a využívať moderné in-
formačné prostriedky najmä web 
obce či Facebook, ale aj napriek 
tejto modernej a internetovej dobe 
si myslíme, že papierová forma má 
stále svoje čaro. Budeme sa Vás 
snažiť v občasníkoch informovať 
o všetkých podstatných veciach 

zo života obce, o rozhodnutiach a 
plánoch obecného zastupiteľstva, 
o činnostiach Základnej a Mater-
skej školy, či o činnostiach organi-
zácií pôsobiacich v obci.
Veríme, že Vám občasníky prinesú 
nielen príjemné, ale aj zaujímavé 
čítanie, a že si v nich každý z nás 
nájde to „svoje“.

Milí Trstenčania!

CELOPOLOŠNÉ TESTOVANIE
AJ V NAŠEJ OBCI

OBECNÝ ÚRAD
V NOVOM ŠATE

MORUŠOVÁ
ALEJAstr. 3 str. 6 str. 9
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Vážení spoluobčania,
V úvode svojho príhovoru by som sa 
Vám chcel poďakovať za dôveru, kto-

rú ste mi zvolením za starostu obce 
dali. Je to veľká zodpovednosť a zá-
väzok voči všetkým Vám, obyvateľom 
našej obce. Na začiatku to určite ne-
bolo jednoduché, nakoľko som obec 
neprebral v dobrom stave, tak ako to 
bolo veľakrát prezentované. Na niekoľ-
ko mesiacov som sa stal údržbárom 
a hasičom porúch a problémov, ktoré 
sa roky neriešili. Chýbala organizácia 
práce, kopec vecí nebolo efektívne na-
stavených, rokmi neriešené veci začali 
vybuchovať a celkovo sa muselo veľ-
mi veľa zmeniť a začať robiť inak. Bolo 
by určite pre niekoho pútavé vyťaho-
vať interné záležitosti z minulosti, ale 
ja som tu neprišiel kvôli tomu. Určite 
moji predchodcovia urobili veľa dob-
rej práce, to je nespochybniteľné a sa-
mozrejme, že veľa pozitívnych vecí sa 
udialo, avšak vnútorne cítim, že sme 
trocha zaspali a susedné obce sú vo 
veľa veciach pred nami. Nechcem sa 
však vracať do minulosti, to je už eta-
pa za nami a práve naopak chcem, aby 
sme pozerali dopredu, na to čo sa deje 

a čo sa chystá. Spolu s poslancami sme 
začali proces premeny a naštartovania 
Trsteného pri Hornáde. Naštartovalo 
sa kopec zmien, podávame veľa pro-
jektov a snažíme sa robiť zmeny, ktoré 
zlepšia život ľudí v našej obci. Samo-
zrejme nedá sa nespomenúť situácia 
s koronavírusom, ktorá sa dotýka nás 
všetkých a v každej oblasti života. Mali 
sme pripravených kopec nových pod-
ujatí a akcií, ktoré sme chceli organizo-
vať, aby sme sa ako obec opäť zomkli 
a mali k sebe bližšie. Pevne verím, že 
čoskoro sa situácia ohľadom koronaví-
rusu zmení k lepšiemu a my sa vrátime 
k normálnemu fungovaniu spoločnos-
ti. Čo všetko sa v obci doteraz urobilo a 
čo sa chystá si môžete prečítať na na-
sledujúcich stranách. Ale skôr ako za-
čnete listovať tento občasník, dovoľte 
mi popriať Vám pokojné a láskou napl-
nené Vianoce, hojné Božské požehna-
nie a dobré medziľudské vzťahy.

S úctou,
Starosta obce Mgr. Matej Kočiš

SLOVO
STAROSTU

NOVÁ WEB STRÁNKA
A APPKA OBCE
Nová oficiálna web stránka obce www.
trsteneprihornade.sk bola spustená vo 
februári 2021. Webová stránka je mo-
dernejšia, prehľadnejšia a pravidelne 
aktualizovaná. Zároveň je k dispozícii 
nová aplikácia obce, ktorú si môžete do 
svojich mobilov stiahnuť v Google Play 
alebo App Store po zadaní názvu Trste-
né pri Hornáde. Aplikácia Vás automa-
ticky upozorní na zber odpadu, dôležité 
obecné udalosti a taktiež ste ihneď infor-
movaní o všetkých novinkách v obci.

KALENDÁR
Začiatkom roka 2021 sme sa pridali ku 
„tradícii“ okolitých obcí a prvýkrát sme 
vydali stolový kalendár so starými foto-
grafiami z obecného prostredia. Kalen-
dáre boli doručené do každej schránky a 
nostalgicky nám pripomenuli ako to ke-
dysi v našej obci vyzeralo. V tejto tradícii 
chceme pokračovať aj naďalej.

SČÍTANIE OBYVATEĽOV
Štatistický úrad Slovenskej republiky re-
alizoval aj napriek mimoriadnej situácii 
spôsobenej koronavírusom na území 
Slovenskej republiky elektronické samo-
sčítanie obyvateľov od 15. februára 2021 
do 31. marca 2021. Asistované sčítanie 
vykonávané našimi mobilnými asis-
tentmi prebiehalo od 1. 4. 2021 do 31. 
10. 2021. Celkové vyhodnotenie sčítania 
bude v januári 2022.

ZMENA V ZBERE
VEĽKOOBJEMOVÉHO
SPÁLITEĽNÉHO ODPADU
Dvakrát do roka obec pripravuje pre 
obyvateľov s trvalým pobytom v našej 
obci zber veľkoobjemového spáliteľné-
ho odpadu, a to uložením do veľkokapa-
citných kontajnerov. Určite ste si všimli, 
že sa zmenila organizácia tohto zberu. 
Kontajnery sú k dispozícii na jednom 
mieste (pri vstupe na bývalé JRD), kde 
pracovníci obce usmerňujú zber odpa-
du a kontajnery sú po naplnení ihneď 
odvážané. Táto zmena nastala z dôvo-
du neustálych sťažností obyvateľov na 
neporiadok pri kontajneroch, ktoré boli 
rozmiestnené po obci počas celého ví-
kendu. Ďalším dôvodom bolo napĺňanie 
kontajnerov odpadom, ktorý tam nepatrí 
a tým sa priamo úmerne navyšovali ná-
klady obce za jeho likvidáciu. 
Pripomíname, že do veľkoobjemových 
kontajnerov sa nesmie ukladať:
• Stavebný odpad 
• Nebezpečný odpad
• Elektroodpad
• Pneumatiky
• Jedlé oleje
• Biologický odpad (rastlinný odpad 

zo záhrad – tráva, konáre a pod. – 
na to je vytvorené zberné miesto pri 
cintoríne)

Aj touto cestou Vás chceme požiadať o 
trpezlivosť, ohľaduplnosť a slušné sprá-
vanie pri vynášaní odpadu do veľkoob-
jemových kontajnerov. 

ZBER ELEKTROODPADU
Spoločnosť H+EKO spol. s. r. o. viackrát 
do roka v našej obci vykonáva zber ne-
funkčných elektrospotrebičov, o ktorom 
vás v dostatočnom predstihu informuje-
me. 

NOVÝ SYSTÉM ZBERU
KOMUNÁLNEHO ODPADU
Od mája 2020 nastala zmena v zbere 
komunálneho odpadu. Všetky zberné 
nádoby sú označené nálepkou KOSIT s 
príslušným rokom a len tie spoločnosť 
KOSIT vyváža, prípadne vrecia s logom 
KOSIT, ktoré sú určené na komunálny 
odpad a môžete si ich zakúpiť na obec-
nom úrade. K týmto zmenám sme mu-
seli pristúpiť v dôsledku vysokých nákla-
dov obce za zber a odvoz komunálneho 
odpadu. Nariadenie, že 1 zberná nádo-
ba (bedňa) je pre jednu až štyri osoby v 
rodinnom dome / byte je tu už od roku 
2016, ale tento systém sa nedodržiaval. 
Len v roku 2019 obec zaplatila sumu vo 
výške 4 571 € za bedne, v ktorých bolo 
viac ako je dané podľa počtu osôb v do-
mácnosti. Tento nálepkový systém
je zavedený aj v okolitých
obciach.  
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NOVÉ ODPADKOVÉ KOŠE
PO CELEJ OBCI
Po celej obci sme nainštalovali 15 no-
vých odpadkových košov a veríme, že 
prispejú k čistejšiemu vzhľadu obecné-
ho verejného priestoru. Ak by mal niekto 
záujem o zbieranie odpadkov v rámci 
voľnočasovej aktivity, naďalej platí, že 
vrecia si môže vyzdvihnúť na obecnom 
úrade a obec zber naplnených odpadko-
vých vriec zabezpečí. 

Veľa negatívnej spätnej väzby sa k nám 
dostáva ohľadom kosenia verejných 
priestranstiev obce. Verte, že robíme 
čo je v našich silách a snažíme sa na-
staviť systém kosenia, ktorý by vyhovo-
val nám všetkým. Obec zmerala všetky 
zelené plochy, ktoré je potrebné kosiť 
a výsledná rozloha je 70 000m2 tráv-
natých plôch, z toho veľkú časť tvorí aj 
ulica Osloboditeľov, ktorú by mala ko-
siť Správa ciest Košického samospráv-
neho kraja, ale sme radi, keď je spora-
dicky pokosená aspoň cesta Trstené pri 
Hornáde – Ždaňa. Keďže chceme mať 
pekne pokosenú celú obec sme núte-
ní kosiť aj trávnaté plochy v ich správe. 
Myslíme, že v posledných mesiacoch 
sú frekvencia aj spôsob kosenia výraz-
ne lepšie ako po predchádzajúce roky.

BLAHOŽELANIA
K VÝROČIU
Od začiatku tohto roka sme začali s 
milou aktivitou rozdávania gratulač-
ných pozdravov k okrúhlym výročiam 
obyvateľov obce od 60 rokov. Vizuál 
pozdravov sme si pripravili sami a zdo-
bí ho trstina ako symbolika Trsteného 
pri Hornáde. Veríme, že obdarovaných 
takáto maličkosť k ich sviatku poteší.

KOSENIE V OBCI

ČO SA VŠETKO V NAŠEJ OBCI DIALO
DEJE A BUDE DIAŤ?
CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE 
AJ V NAŠEJ OBCI
V našej obci sa od roku 2020 organizo-
valo dokopy 13. testovaní na ochorenie 
Covid-19. Touto cestou sa chceme po-
ďakovať všetkým zdravotníkom, dobro-
voľníkom, brigádnikom, ktorí pomohli k 
bezproblémovému priebehu všetkých 
testovaní a taktiež všetkým otestovaným 

za ohľaduplný, trpezlivý a zodpovedný 
prístup. Počas tohto náročného pande-
mického obdobia obec prvýkrát rozdala 
rúška v máji 2020 starším obyvateľom 
obce nad 65 rokov. V marci 2021 sa 
pandemická situácia výrazne zhoršila a 
obec poskytla rúška pre všetkých obyva-
teľov obce. Veríme, že aj takýmto spôso-
bom sme pomohli k zlepšeniu situácie a 
ochrane nášho zdravia.
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S realizáciou projektu cez Environ-
mentálny fond  „Zateplenie a výmena 
okien na novej budove základnej školy 
Trstené pri Hornáde“ sa začalo v máji 
2020. Cena diela bola 194 027 € z čoho 
spolufinancovanie obce bolo vo výške 
21 715 €. V rámci projektu sa vymenili 
staré okná a dvere za nové, vybudoval 
sa nový vstup do budovy v prechodo-
vej chodbe, zateplil sa obvodový plášť 
a strecha.

V rovnakom čase obec realizovala z 
vlastných financií v rámci zvýšenia 
bezpečnosti a komfortu vybudovanie 
chodníkov ku vchodu do starej budovy 
ZŠ, k novovytvorenému vchodu v pre-
chodovej chodbe medzi budovami a 
ku školskej jedálni v hodnote 5000 €.

ČO SA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE 
OD ROKU 2019 EŠTE
UROBILO?
Voda v triedach starej budovy ZŠ - Je 
to trocha zvláštne, že sa tešíme z toho, 
že konečne je tečúca voda a umývadlá 
v triedach starej budovy Základnej ško-
ly. Ozaj to doteraz niekoľko desaťročí 
nebola realita pre naše deti z 1. až 4. 
ročníka. Avšak v lete počas prázdnin v 
roku 2019 sme zamakali a výsledkom 
je, že od  školského roku 2019/2020 
si už naše deti neumývajú ruky vo 
vedrách, ale v umývadlách vo svojich 
triedach. Umývadlo sa nainštalovalo 
aj v priestoroch školského klubu detí a 
nové výlevky s teplou vodou z elektric-
kého bojlera dostali aj pani upratovač-
ky na obidvoch poschodiach. Poďako-
vanie patrí vedeniu ZŠ za ústretovosť a 
poskytnuté financie, OZ rodičov, ktoré 
poskytlo financie zo školského bálu, 
poslancom obce, že schválili uvoľ-
nenie financií z rozpočtu obce a tiež 
všetkým ľuďom, ktorí sa na tom podie-
ľali. Celkové náklady obce boli vo výške 
5014,90 €.

Zmäkčovač vody pre kotolňu – Inšta-
láciou zmäkčovača vody sme sa snažili 
vyriešiť časté poruchy kotlov v kotolni 
v novej budove. Zmäkčovač a jeho in-
štalácia stáli 1850 €.
 
Zakúpenie nových radiátorov – za-
kúpili sme 4 nové radiátory do tried v 
starej budove základnej školy v sume 
1000 €.
Nové stoly a stoličky – zakúpili sme 

nové stoly a stoličky pre deti, písací stôl  
a notebook pre vedúcu Školského klu-
bu detí, to všetko v sume 1300 €. 

Multifunkčné ihrisko – výmena po-
škodených mantinelov a oprava osvet-
lenia ihriska v sume 2000 €.

V decembri 2020 obec podala projekt 
na Environmentálny fond na komplet-
nú rekonštrukciu kúrenia novej budo-
vy základnej školy, ktorý bol schválený 
a jeho realizácia prebehne v roku 2022.

V máji 2021 sme podali projekt taktiež 
cez Environmentálny fond na zateple-
nie, výmenu okien a rekonštrukciu kú-
renia v starej budove základnej školy a 
taktiež čakáme na jeho vyhodnotenie.

V júni 2021 obec vypracovala projek-
tovú dokumentáciu na rekonštrukciu 
elektroinštalácie novej a starej budovy 
základnej školy a čakáme na vyhláse-
nie výzvy pre podanie projektov. 

Držte palce, aby nám spomenuté po-
dané projekty boli schválené a veríme, 
že aj týmto prilákame, čo najviac detí 
do našej základnej školy. Tento rok 
nastúpilo do prvého ročníka 12 prvá-
čikov a na laviciach ich čakalo milé 
prekvapenie v podobe knižky. Aktuál-
ne navštevuje školu 119 detí, avšak z 
minulosti vieme, že táto číslovka môže 
byť oveľa vyššia. Či však len tieto re-
konštrukcie a úpravy budú stačiť k jej 
naplneniu ukáže až čas. 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA A JEJ PREMENY
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MATERSKÁ ŠKOLA
Projekt z eurofondov „Znižovanie ener-
getickej náročnosti budovy MŠ Trstené 
pri Hornáde“, sa začal realizovať v roku 
2020. Cena diela bola 499 336 € z čoho 
povinné spolufinancovanie obce bolo 
24 966 €. Vyvolané náklady obce boli 
výške cca 20 000 € (búracie práce, pre-
rábka plynového potrubia,...) .V rámci 
projektu sa v Materskej škole a Školskej 
jedálni vymenili všetky okná a dvere 
za nové plastové, zateplil sa obvodo-
vý plášť, základy budovy a strecha, vo 
vnútornej časti budovy sa vymenila 
elektroinštalácia, nainštalovali sa nové 
úsporné LED svietidlá a namontovali 
sa nové kondenzačné kotly v kotolni, 
rozvody kúrenia, rekuperácia, nové 
zdroje na ohrev teplej vody, vymenil sa 
výťah na rozvoz stravy a zreparovali sa 
požiarne schodiská a balkóny.
Schválený projekt podaný cez Akčný 
plán rozvoja okresu Košice – okolie 
„Rekonštrukcia sociálnych zariadení 
v Materskej škole“ bol realizovaný po 
ukončení projektu „Znižovanie ener-
getickej náročnosti budovy MŠ Trstené 
pri Hornáde“. V rámci tohto projektu 
sa zrekonštruovali všetky sociálne za-
riadenia pre deti a personál. Komplet-
ne sa urobili nové omietky, obklady, 
dlažby, maľby, nainštalovali sa nové 
záchodíky, umývadlá, vodovodné ba-
térie a sprchy v sume 36 555 € z čoho 
povinné spolufinancovanie obce bolo 
v sume 7055 €.

Čo však súčasťou projektov nebolo, 
ale bolo nutné to zrealizovať?
Prívod vody do hasiacich hydrantov – 
z nepochopiteľných dôvodov roky chý-
bala voda v požiarnych hydrantoch vo 
vnútri v budove. Bolo preto nevyhnutné 
tento závažný problém prioritne vyriešiť. 
Dnes už voda v hydrantoch je a sú plne 
funkčné. Práce na pripojení hydrantov 
na vodu boli v sume 1300 €.
Maľovanie stien a cokľov – kompletne 
sa vymaľovali všetky priestory materskej 
školy a školskej jedálne vrátane cokľov o 
ploche cca 4500 m2. V spálničkách boli 
namaľované nové farebné detské obráz-
ky. V školskej jedálni boli hygienickým 
náterom namaľované všetky dlaždičko-
vé obklady. To všetko v sume 7 500 €. 
Koberce a podlahy – inštalácia 900 
m2 nových kobercov a PVC podláh v 
priestoroch Materskej školy a školskej 
jedálne vrátane kompletnej nivelizácie 
podkladov bola v sume 30 165 €.
Interiérové dvere – obec zakúpila 57 
nových interiérových dverí s príslušen-
stvom do všetkých miestností v sume 
2000 €.

Nové vybavenie v kanceláriách a trie-
dach – zakúpili sa nové nábytky a iné 
vybavenie do kancelárií a tried, zakúpi-
la sa nová práčka, zasklili sa prasknuté 
sklá v šatniach, ... v sume 3 500 €.
Nápis na budove – inštalácia nového 
nápisu na prednú stranu budovy MŠ v 
sume 600 €.
Verejné osvetlenie areálu MŠ – dlho-
ročne nefunkčné vonkajšie osvetlenie 
sme opravili inštaláciou siedmich no-
vých LED svetiel v sume 1000 €.
Zbúranie komína – starý nefunkčný 
rozpadávajúci sa komín bol ekologicky 
zbúraný, stavebný odpad legálne zlik-
vidovaný a na jeho mieste sa vybudo-
valo záchytné parkovisko, všetky tieto 
práce boli v sume 6000 €.
Úprava vstupov do budovy, inštalá-
cia lavičiek a terénne úpravy – vý-
sadba kvetov a zásyp okrasným ka-
meňom, inštalácia nových farebných 
lavičiek a terénne úpravy v celom ob-
jekte. To všetko v sume 1000 €.
Plastové okná a dvere na domče-
ku – výmena starých okien a dverí na 
domčeku pred MŠ v sume 600 €.

REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY A 
ŠKOLSKEJ JEDÁLNE
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ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
V rámci schváleného projektu „Zlepše-
nie vybavenia školskej jedálne“ sa za-
kúpili dve nové nerezové chladničky, 
umývačka riadu a konvektomat v sume 
4100 €. Obec z vlastných finančných 
prostriedkov musela zrealizovať novú 
elektroinštaláciu zásuviek v kuchyni, na-
koľko to nebolo súčasťou projektu „Zni-
žovanie energetickej náročnosti budovy 
MŠ Trstené pri Hornáde“. Zakúpilo sa 
nové vybavenie do jedálne, ako nerezo-
vý ohrevný pult, multifunkčný robot, ne-
rezové drezy, stoly a stoličky do jedálne 
a kuchyne, umývadlá, záchody, batérie, 
interiérové dvere a nábytok a iné vyba-
venie v celkovej sume 5000 €. 

POĎAKOVANIE
Všetky tieto navyše vykonané práce v 
rekonštruovanej budove zapríčinili, že 
materská škola a školská jedáleň boli 
otvorené v novom školskom roku s 
dvojtýždňovým oneskorením. Ďaku-
jeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spô-
sobom pridali ruku k dielu a taktiež 
rodičom za trpezlivosť a pochopenie. 
Detičky sme v deň nástupu do škôlky 
privítali balíčkom s prekvapením a ve-
ríme, že sa rodičom aj detičkám vyno-
vené priestory páčia.
Tatkiež sa chceme poďakovať základ-
nej škole, že počas rekonštrukcie po-
skytla priestory na dočasnú prevádzku 
materskej školy. 

S realizáciou projektu z eurofondov 
„Zníženie energetickej náročnosti bu-
dovy Obecného úradu“ sa začalo v 
roku 2020. Cena diela bola 165 000 € z 
čoho spolufinancovanie obce vo výške 
8250 €. V rámci projektu sa vymenili 
všetky okná, dvere, garážové brány, 
zateplil sa obvodový plášť a zrekon-
štruovala a zateplila strecha. Vymenili 
sa taktiež staré svetlá za úsporné LED 
svietidlá, elektroinštalácia ku svetlám, 
namontovali sa kondenzačné kotly v 
kotolni, nové rozvody kúrenia, nové 

radiátory, rekuperácia a nové zdroje 
na ohrev teplej vody. Súčasťou pro-
jektu bolo aj vybudovanie rampy pre 
imobilných ku jednému z vchodov. 
Čo však súčasťou projektu nebolo a do 
čoho musela obec investovať, aby sa 
obecný úrad dostal do prevádzkových 
podmienok hodných 21. storočia: elek-
troinštalácia zásuviek, vnútorné omiet-
ky, maľovanie interiéru, nové koberce 
a podlahy, interiérové dvere, nábytky, 
žalúzie na oknách, vonkajšie označe-
nie budovy nainštalovaním nápisu a 

erbu, nové prekrytie vstupov do bu-
dovy, kvetináče s kvetmi na oknách, to 
všetko v hodnote cca 10 000 €. 
Ešte v roku 2019 sme zmodernizovali 
vybavenie obecného úradu zakúpením 
nového wifi multifunkčného zariade-
nia nakoľko predchádzajúca zastaraná 
technika nám neumožňovala pracovať 
rýchlo a efektívne. Bola nainštalovaná 
taktiež nová telefónna ústredňa a za-
kúpené nové počítače. Obecný úrad 
dostal úplne nový vzhľad či už z pohľa-
du exteriéru alebo interiéru a je z neho 
krásna reprezentatívna budova. 

OBECNÝ ÚRAD V NOVOM ŠATE

Z dôvodu častejšie sa vyskytujúcich po-
rúch na obecnom vodovode sa zakúpili 
najčastejšie používané vodovodné po-
trubia a príslušenstvo v sume 5000 €, 
aby sme mohli v prípade poruchy na vo-
dovodnom potrubí promptne reagovať a 
aby odstávky vody trvali čo najkratšie.
Taktiež bola v roku 2019 zrekonštruova-
ná trafostanica na úpravni vody v hod-
note 6000 €, ktorá dodáva elektrickú 
energiu pre čerpadlá a ponorku vo vrte. 
Trafostanica bola v havarijnom zane-
dbanom stave a hrozila odstávka dodáv-
ky vody do obce. Pokazenú ponorku v 
hlavnom vrte sme nahradili zakúpením 
úplne novej v hodnote 1500 €. Taktiež sa 

zakúpilo jedno nové čerpadlo v hodnote 
3000 €. Zvýšenie bezpečnosti objektov 
vodojemu a úpravne vody sme zabez-
pečili nainštalovaním fotopascí.
Obec dala vypracovať projektovú do-
kumentáciu na rekonštrukciu objektov 
úpravne vody a vodojemu. Obecné za-
stupiteľstvo schválilo finančné prostried-
ky vo forme úveru vo výške 72 000 € na 
komplexnú rekonštrukciu úpravne vody 
a vodojemu, ktoré sú v havarijnom a 
zastaranom stave, avšak konečná suma 
bude určite vyššia a bude závisieť od ve-
rejného obstarávania. Realizácia by mala 
prebehnúť v roku 2022. 

ČO NOVÉ NA VODOVODE?
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Pri rekonštrukcii budovy obecného úra-
du z eurofondov sa menila aj kotolňa, z 
ktorej však už nemohla byť vykurovaná 
aj iná budova, tak ako tomu bolo doteraz 
podzemným potrubím v prípade kultúr-
neho domu. Preto bolo nutné vybudo-
vať kompletne nové ústredné kúrenie 
pre kultúrny dom s vlastným kotlom. 

Podali sme projekt na Ministerstvo in-
vestícií, reg. rozvoja a informatizácie SR, 
ale žiaľ neboli sme úspešní. Zrealizovali 
sme to teda z rozpočtu obce v sume cca 
14 500 €. Bol zakúpený a nainštalovaný 
nový kotol, nainštalovali sa nové rozvo-
dy kúrenia a vymenili sa staré radiátory 
v celom kultúrnom dome. Aktuálne pre-

bieha čiastočná rekonštrukcia interié-
ru, v rámci ktorej sa odstránili drevené 
obklady, osekávajú sa plesnivé omietky, 
naťahuje sa nová sanačná omietka a celý 
objekt sa vymaľuje. Tieto práce sa mohli 
začať realizovať až po presťahovaní do-
časnej jedálne do novozrekonštruovanej 
budovy materskej školy.

VYKUROVANIE KULTÚRNEHO DOMU

Koncom júla tohto roka sme začali 
s realizáciou schváleného projektu z 
výjazdového rokovania vlády v obci 
Čaňa, ktorým je rekonštrukcia oplote-
nia cintorína. V rámci tohto projektu 
nám bolo schválených 10 000 €, avšak 
celkové náklady presahujú sumu 40 
000 €, ktoré obec dofinancuje z vlast-
ných zdrojov. Rozpadávajúce sa a ne-
bezpečné oplotenie naberie reprezen-
tatívnejší a oveľa krajší vzhľad.
Na cintorín sme nainštalovali taktiež 
stojan s kupkami na vodu pri hlavnom 
kríži, ktorý nám zatiaľ všetkým dobre 
slúži. Taktiež sa snažíme pravidelne 
kosiť a udržiavať poriadok na cintoríne. 
Na rekonštrukciu Pomníka padlým v 
bojoch vo svetových vojnách na na-
šom cintoríne sme podali projekt, ale 
neboli sme úspešní. Preto sme sa ho 
rozhodli zrekonštruovať z vlastných 
prostriedkov. Hlavnými iniciátorkami 
rekonštrukcie boli pani Alžbeta Očka-
jáková a Alžbeta Rečová. Za darovanie 
kameňa na pomník ďakujeme pánovi 
Petrovi Lackovi (Lackopešta) a pamät-
nú tabuľu nám sponzorsky vyrobilo 
kamenárstvo Marsil z Valalík. Celkové 
náklady stavebných prác a premiest-
nenia kameňa boli vo výške 2000 €. 
Veríme, že sa Vám jeho nová podoba 
páči a je dôstojnou a reprezentatívnou 
spomienkou na ľudí, ktorí položili svoj 
život aj za našu budúcnosť. Živý vstup 
od zrekonštruovaného pomníka s ini-
ciátorkami rekonštrukcie a starostom 
bol odvysielaný v Rádiu Regina.

ÚPRAVY NA
CINTORÍNE

Projekt Kamenná fontánka nám bol 
schválený z množstva podaných projek-
tov v rámci grantového programu Na-
dačného fondu Baumit_Tu sa nám páči, 
tu chceme žiť. Priestor v trojuholníku pri 
kostole bol zrevitalizovaný postavením 
kamennej fontánky a výsadbou kvetino-
vých záhonov, ktoré nám skrášlia tento 
priestor s príchodom jari. 

KAMENNÁ FONTÁNKA
PRI KOSTOLE
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V rámci čiastočnej rekonštrukcie verej-
ného osvetlenia sa v našej obci doteraz 
vymenilo 30 starých svietidiel za nové 
úsporné LED svetlá. V budúcom roku 
chceme v tomto trende pokračovať. Svo-
ju novú „nasvietenú“ tvár má po desiat-
kach rokov aj náš druhý kostol, ktorý vy-
užívajú reformovaní veriaci z našej obce. 

ZREPASOVANÁ VSTUPNÁ
TABUĽA DO OBCE

OSVETLENIE
REFORMOVANÉHO KOSTOLA 
A REKONŠTRUKCIA
OSVETLENIA V OBCI

Začiatkom každého roka sa cyklotrasy 
do Skároša a Gyňova čistia od nále-
tových krovín a buriny. Pravidelnou a 
systematickou údržbou sme dosiahli, 
že cyklotrasy sú krásne upravené, za-
bránili sme ich  zarastaniu a optickému 
zužovaniu.

V rámci projektu EcoVeloTour Interreg 
Danube Transnational program sa v 
areáli futbalového ihriska pri medziná-
rodnej cyklotrase Eurovelo 11 vybudo-
valo cyklistické odpočívadlo Bike and 
Rest area. Jeho súčasťou je okrem iné-
ho aj nabíjacia stanica na mobilné te-
lefóny a elektrobicykle nabíjaná solár-
nymi panelmi, kompresor a wifi zóna. 
Hodnota diela je 19 654,49 € a  bolo 
plne hradené z eurofondov a financií 
organizácie Košice Región Turizmus. 
Dňa 30.04.2021 sme naše nové cyklo-
odpočívadlo oficiálne otvorili spolu s 
Predsedom KSK Ing. Rastislavom Trn-
kom, ktorý si s našim starostom prešiel 
na bicykli aj úsek cez cyklolávku do 
Gyňova. 

Vďaka kreatívnym a ochotným aktivis-
tom sa nám podarilo na cyklotrase do 
Gyňova osadiť železnú loďku a farebné 
železné rybky, ktoré symbolizujú rieku 
Hornád. Na lávke sme doplnili chýba-
júce dosky a dotiahli sa povolené mati-
ce. Na začiatok aj koniec cyklotrasy do 
Gyňova sme osadili zákazové značky 
pre automobily a motocykle. Plánu-
jeme osadiť aj statické cyklozábrany 
proti vstupu dopravných prostriedkov 
na cyklotrasu. Veríme, že cyklolávka a 

cyklotrasa bude stabilným a bezpeč-
ným miestom pre nás všetkých. Naša 
cyklotrasa a cyklolávka boli aj súčasťou 
relácie Cyklopotulky v Košickom kraji, 
ktoré boli odvysielané na televíznych 
kanáloch ČT2 a RTVS. Taktiež pribudol 
nový cyklistický infosmerovník v stre-
de obce, ktorý naviguje domácich aj 
zahraničných cyklistov a turistov. 

Športovo oddychová zóna, ktorá vzni-
ká v areáli futbalového ihriska popri 
cyklotrase dostane budúci rok nový 
vzhľad. Plánuje sa realizovať v rámci 
schváleného projektu Splav Hornádu 
veľa nových a zaujímavých vecí, ako 
napríklad workoutové ihrisko, osvetle-
nie areálu, kamerový systém či nástup-
né mólo pre loďky.

NOVÉ CYKLOODPOČÍVADLO A NOVINKY PRI CYKLOTRASE 
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MORUŠOVÁ ALEJA
Ďalším zo schválených a realizovaných 
projektov v našej obci je Morušová ale-
ja. Financie na tento projekt sme získa-
li z Environmentálneho fondu v rámci 
Programu ochrany prírody vo výške 4216 
€ a spolufinancovanie obce bolo vo výš-
ke 234 €. Pri cyklotrase smerom do Ská-
roša sme vysadili 100 stromov moruší (50 
bielych a 50 čiernych). Miesto na oddych 
ponúkne drevená lavička s informačnou 
tabuľou. Stromy moruše boli v minulosti 
v našej obci veľmi rozšírené, a týmto pro-
jektom sme ich chceli do obce prinavrátiť. 
Sme radi, že sa nám to podarilo. 

Trstené pri Hornáde sa zapojilo do pro-
jektu Ekomúzeum Hornád - Milič, ktorý 
sa realizoval vďaka úspešnému projek-
tu Klastra Slanské vrchy cez grantovú 
výzvu KSK. V rámci tohto projektu boli 
v našej obci nainštalované dve infor-
mačné tabule a lavička pred kultúrnym 
domom. V júni tohto roku bol Náučný 
chodník  projektu Ekomúzeum Hornád 
– Milič slávnostne otvorený. Celková 
dĺžka chodníka je takmer 60 km, je 
tvorený viacerými okruhmi a prechá-
dza obcami Slanská Huta, Skároš, Vyš-
ná Myšľa, Nižná Myšľa, Ždaňa a Trstené 
pri Hornáde. 

MERAČ RÝCHLOSTI
Vďaka schválenému projektu cez Na-
dáciu Allianz v sume 1500 € sme za-
kúpili a nainštalovali pred vstupom do 
obce merač rýchlosti, ktorý prispieva k 
bezpečnejšiemu a pomalšiemu vstupu 
do obce. 

PROJEKT EKOMÚZEUM
HORNÁD MILIČ

V rámci skrášľovania obce sme vynovili 
všetky tri autobusové zastávky a veríme, 
že sa Vám páčia a spríjemnia čakanie na 
autobusový spoj. Dizajn je jedinečný a 
navrhnutý len pre našu obec a v tomto 
dizajne chceme pokračovať aj v ďalších 
aktivitách.

KVETINOVÁ A VIANOČNÁ
VÝZDOBA
Určite ste si všimli počas roka krásnu 
kvetinovú výzdobu na stĺpoch po celej 
obci, taktiež aj pri vstupných značkách a 
nainštalovaný kvetinový bicykel v strede 
obce. Je za tým naozaj veľa úsilia, preto-
že bicykel aj všetky držiaky na kvetináče 
boli pracne pripravené, prípadne vyrába-
né našimi šikovným nadožskými ľuďmi a 

VYNOVENÉ AUTOBUSOVÉ
ZASTÁVKY

DETSKÉ IHRISKO
PRI NOVEJ BYTOVKE
PRE VŠETKÝCH 
Pri novej bytovke na konci dediny sme 
nainštalovali za pomoci poslancov a 
ľudí z bytovky novú hernú zostavu a 
taktiež plánujeme presunúť detské ih-
risko zo stredu dediny do bezpečnej-
šieho a krajšieho prostredia do špor-
tovo oddychovej zóny na futbalovom 
ihrisku. 

taktiež kvietky boli vysádzané dobrovoľ-
níkmi z našej obce. Aj touto cestou sa im 
všetkým chceme veľmi pekne poďakovať. 
Odviedli sme kus skvelej práce!
Taktiež v období pred Vianocami boli 
zakúpené a nainštalované svetelné de-
korácie po stĺpoch verejného osvetlenia v 
obci, snehuliak na kultúrnom dome a vy-
svietená bola aj základná škola. Postupne 
chceme dekorácie dopĺňať a vytvárať tak 
príjemnú vianočnú atmosféru. 
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VY SA PÝTATE,
STAROSTA ODPOVEDÁ
V tejto rubrike nám náš 
starosta Mgr. Matej Kočiš 
odpovie na otázky, s kto-
rými sa najčastejšie po-
čas výkonu svojej funkcie 
stretáva.

Ako to vyzerá v Trstenom pri Horná-
de s kanalizáciou?

Bol by som veľmi rád, kebyže sa aj v 
tomto smere posúvame vpred, avšak 
problematika kanalizácie je pre našu 
obec trocha zložitejšia. Pri nástupe do 
funkcie starostu obce som očakával as-
poň nejakú spracovanú dokumentáciu 
ohľadom kanalizácie. Naša obec však 
nemala spracovanú žiadnu projektovú 
dokumentáciu na výstavbu kanalizá-
cie a čističky odpadových vôd, ako to 
majú napríklad v Ždani alebo v Skároši 
už niekoľko rokov. Realizácia projek-
tovej dokumentácie na kanalizáciu v 
našej obci je momentálne odhadovaná 
na cca 70 000 €. Pre podanie projektu 
na výstavbu, či už je to z eurofondov 
alebo štátnych peňazí je projektová 
dokumentácia prvou a najpodstatnej-
šou vecou. Intenzívne sa touto proble-
matikou zaoberám, absolvujem množ-
stvo pracovných stretnutí a hľadám 
čo najlepšie možné riešenie pre našu 
obec. Verím, že naša snaha čoskoro 
prinesie pozitívne správy aj v tejto ob-
lasti, aj keď je to boj na dlhé lakte. 

Bude sa rekonštruovať Dom smútku?
Je v dosť katastrofálnom stave...

Vnímam Dom Smútku ako dôležité 
miesto poslednej rozlúčky so zosnulý-
mi a určite má byť pre obec dôstojným 
a reprezentatívnym miestom. Veľa 
otázok za mojej pôsobnosti dostávam 
práve ohľadom Domu smútku a jeho 
prípadnej rekonštrukcie. Avšak s tým-
to miestom máme úplne iné plány. 
Neplánujeme investovať do jeho kom-
pletnej rekonštrukcie, ale našim cieľom 
na najbližšie roky je postaviť nový Dom 
nádeje. Avšak aj napriek tomu obec 
investovala do nevyhnutných vecí 
potrebných na fungovanie terajšieho 
Domu smútku:
Nové elektrické ohrievače - Staré už aj 
nefunkčné elektrické žhaviče v Dome 
smútku sme vymenili za nové elek-
trické ohrievače. Počas pohrebov sa 
množstvo ľudí sťažovalo na zimu, ktorá 

vo vnútri bola a veríme, že tento prob-
lém sme ohrievačmi vyriešili. 
Opravené schody a parkovisko pred 
Domom smútku – Taktiež sme opravili 
schody pred Domom smútku, pretože 
boli naozaj v havarijnom stave. Ich re-
konštrukcia stála 2000 €. Zrekonštruo-
vané bolo aj parkovisko – vymenené 
betónové dielce. 

Budú sa asfaltovať cesty v obci?

Koncom tohto roka sme postupne 
začali s asfaltovaním miestnych ko-
munikácií. Nový asfalt dostali ulice 
Čerhovská, Krátka, Hornádska, cesta k 
futbalovému ihrisku a cesta ku Mater-
skej škole. 
S asfaltovaním určite chceme pokra-
čovať aj v budúcom roku. Prioritne sa 
chceme zamerať na ulice, ktoré sú v 
havarijnom stave, prípadne na ktorých 
asfalt desiatky rokov nebol. Vnímam a 
chápem požiadavky ľudí na nové po-
vrchy ciest, avšak doháňame minimál-
ne 20-ročný investičný dlh aj v tejto 
oblasti. Verím, že postupne každá ulica 
v našej obci bude mať nový asfalt. 

Neuvažuje obec nad nejakou úľavou 
na daniach pre ZŤP?

Áno, momentálne pracujeme na návr-
hu zmeny VZN o miestnych daniach a 
poplatkoch, v ktorom budú popísané 
podmienky úľavy na daniach pre oby-
vateľov ZŤP. 

Prečo nemáme zberný dvor?

Otázka odpadov je v celosvetovom 
meradle jedným z najvážnejších prob-
lémov súčasnosti. Pociťujem od oby-
vateľov oprávnené otázky aj na túto 
tému a hlavne na zriadenie zberného 
dvora. Plánujeme v budúcom roku 
podať projekt na výstavbu zberného 
dvora s vybavením a čakáme na vy-
hlásenie vhodnej výzvy. Momentálne 
sme v procese hľadania čo najvhod-
nejšej lokality pre zberný dvor, avšak 
sme limitovaný dostupnosťou po-
zemkov vo vlastníctve obce. Do úvahy 
prichádza aj lokalita pri cintoríne, kde 
sme dočasne zriadili miesto pre zber 
biologického odpadu (konáre, lístie,..). 
V roku 2019 sme podali projekt na ná-
kup multifunkčného traktora, ktorý by 
nám veľmi pomohol, avšak neboli sme 
úspešní. 

Čo bude s pozemkom vedľa Jednoty, 
ktorý obec kúpila?

Na základe rozhodnutia poslancov sa 
obec v roku 2021 rozhodla odkúpiť po-
zemky a dom vedľa Jednoty o rozlohe 
2 281m2 za sumu 128 000 €. Finan-
covanie tejto kúpy bolo zabezpečené 
zobratím úveru. Nápadov a myšlienok, 
čo s domom a pozemkami po nebo-
hom „Gagarinovi“ je veľa. Uvažuje sa 
napríklad  o vytvorení obecného mú-
zea, denného stacionára, kaviarne, o 
zbúraní a následne vybudovaní nové-
ho kultúrneho domu, prípadne o vy-
tvorení nového centra obce. Ak máte 
nejaké nápady ako by sme vedeli danú 
lokalitu využiť, dajte nám vedieť, bu-
deme veľmi radi. Obec túto kúpu berie 
ako investíciu do budúcnosti, preto je 
aj Váš názor dôležitý. 

Postaví sa ďalšia nájomná bytovka?

Obec v roku 2018 dala do užívania 
novú nájomnú bytovku postavenú cez 
Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB). 
V rámci prípravy projektovej doku-
mentácie na túto bytovku sa urobila 
aj projektová dokumentácia na ďalšiu 
bytovku a tiež stavebné povolenie na 
jej výstavbu. Je však potrebné prepra-
covať projektovú dokumentáciu na ak-
tuálne platné predpisy a zákony, pre-
pracovať rozpočet stavby na aktuálne 
platné stavebné cenníky a taktiež pre-
dĺžiť platnosť stavebného povolenia, 
ktoré je momentálne neplatné. Tou 
najpodstatnejšou vecou je však získať 
financie na jej výstavbu. Obec samo-
zrejme má záujem o výstavbu ďalšej 
bytovky, a preto chce podať v blízkej 
budúcnosti žiadosť na jej výstavbu. 
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V októbri minulého roku sme sa prida-
li k „tradícii“ okolitých obcí a v rámci 
mesiaca Úcty k starším, obec prichys-
tala pre obyvateľov nad 65 rokov dar-
čekové balíčky, ktoré boli distribuova-
né pracovníčkami obecného úradu. K 
rozdávaniu balíčkov sme pristúpili z 
pandemických dôvodov, kvôli ktorým 

sa nemohla konať kultúrna akcia tak 
ako v roku 2019, kde sme pre seniorov 
pripravili vianočné posedenie s kultúr-
nym programom a občerstvením. Ve-
ríme, že Vám aj napriek tomu balíčky 
spravili radosť a budúci rok budeme 
môcť k balíčkom pridať aj spoločné 
posedenie.

OKTÓBER - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

PRIVÍTANIE NOVORODENCOV
Tradíciu privítania novorodencov sme 
obnovili už v roku 2020 a pokračujeme 
v nej aj naďalej. Tento rok sme kvôli pan-
démii privítali 12 maličkých Trstenčanov 
trošku netradične, v ich príbytkoch, av-
šak veríme, že budúci rok ich už budem 
môcť privítať vo vynovených priestoroch 

obecného úradu. Od budúceho roka 
máme pre všetkých novorodencov pri-
chystané ešte jedno veľké prekvapenie 
a sme veľmi radi, že naša obec rozkvitá 
aj týmto smerom. Ešte raz, Vitajte medzi 
nami! 

ODPUSTOVÉ SLÁVNOSTI
SV. ANNY POČAS
KORONAVÍRUSU
V rámci pandemických možností sa aj 
tento rok uskutočnili odpustové slávnosti 
sv. Anny so začiatkom v kostole a pokra-
čovaním na futbalovom ihrisku. Keďže 
situácia bola na začiatku roka ohľadom 
Covidu-19 veľmi nepriaznivá a nevedeli 
sme ako sa bude ďalej vyvíjať a aké budú 
obmedzenia, neplánovali sme na tento 
rok program na ihrisku. Avšak situácia sa 
zlepšila, ale nie natoľko, aby verejné akcie 

mohli prebiehať bez obmedzení. Nakoľko 
obec nedisponuje veľkým uzatvoreným 
priestranstvom, kde by mohla takáto ak-
cia prebiehať, zorganizoval sa len krátky 
neoficiálny program v podobe vystúpenia 
Mandolínového súboru Rjabinuška a Dy-
chového súboru Hornád, za čo im veľmi 
pekne ďakujeme. Na ihrisku ste však mohli 
nájsť aj kolotoče a veľký skákací hrad. Ve-
ríme, že na budúci rok budeme môcť ko-
nečne zorganizovať odpustové slávnosti 
bez akýchkoľvek obmedzení a pripraviť 
bohatý kultúrny program ako v roku 2019, 
ktorý nám však prekazila veľká búrka.

FUTBALOVÝ TURNAJ
TPH CUP
28. augusta 2021 sa uskutočnil 22. ročník 
v minifutbale s názvom TPH CUP na mul-
tifunkčnom ihrisku ZŠ Trstené pri Hornáde 
a nadviazal tak na úspešný posledný 
ročník z roku 2019. Turnaja sa zúčastnilo 
19 mužstiev s tradičným finálovým zápa-
som pod umelým osvetlením. Sme radi, 
že tradícia tohto športového podujatia 
pokračuje, a že jeho organizáciu si pod 
svoje krídla vzali mladí aktívni chlapci z 
obce.
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AKTÍVNA VEĽKÁ NOC, DEŇ DETÍ A PRIŠIEL AJ MIKULÁŠ
V prvý jarný deň roku 2021 sme pred 
vstupom do obce nainštalovali veľkonoč-
né slamené zajačiky, ktoré krásne vítali 
všetkých prichádzajúcich do našej obce. 
Pred veľkou nocou sme spustili aktivitu 
„Ozdob vajíčko a zajačik ťa odmení“. De-
tičky spolu s rodičmi vytvorili naozaj krás-
ne vajíčka do troch pripravených košíkov 
so zajačikmi. 

Na Deň detí sme pri vstupe do obce 
zmenili vizuál slamených postavičiek na 
„Maca a včielku“ a taktiež sme pripravi-
li kreatívnu aktivitu, v ktorej mali detičky 
nakresliť obrázok o našej obci. A veru sa 

im podarili krásne výtvory. Všetky detičky, 
ktoré sa zapojili do aktivít boli odmenené.
K týmto aktivitám sme pristúpili z dô-
vodu pandemických opatrení, nakoľko 
sa nemohli organizovať podujatia ako v 
roku 2019, kedy sa mohli deti vyblázniť 
na ihrisku počas podujatia „Deň detí“ ale-
bo „SVETLONOSY – vyrezávanie tekvíc“ 
prípadne na vianočnom pingpongovom 
turnaji v kultúrnom dome.

Na Mikuláša chodil po našej obci Mikuláš 
a rozdával detičkám mikulášske balíčky. 
To bolo radosti v detkých očkách! Tešíme 
sa na tento rok!

Koncom novembra sme začali s asfaltova-
ním miestnych komunikácií v našej obci, 
ktoré boli v havarijnom stave alebo na nich 
asfalt roky chýbal. Nový asfalt dostali ulice 
Čerhovská, Krátka, časť ulice Hornádska, 
cesta k futbalovému ihrisku a cesta ku ma-
terskej škole v celkovej sume 60 000 €. Od 

roku 2019 čakáme na oficiálne stanovisko 
k podanému projektu na Výstavbu chod-
níka a rekonštrukciu rigola na Školskej ulici 
pod kostolom. Veríme, že budúci rok sa k 
jeho realizácií konečne dostaneme a tak-
tiež v priebehu budúceho roka máme v 
pláne asfaltovať ďalšie ulice v obci. 

ASFALTOVANIE MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI
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CELOSLOVENSKÁ INICIATÍVA„SADÍME BUDÚCNOSŤ“
ZAČALA U NÁS
Symbolicky na Medzinárodný deň stro-
mov sa oficiálne otvorila nová celoslo-
venská iniciatíva „Sadíme budúcnosť“ v 
našej obci. Akcie sa zúčastnil štátny ta-
jomník Ministerstva životného prostredia 
a svoje zastúpenie mali aj Kancelária pre-
zidentky SR a Európska komisia SR. Spo-
ločne sme vysadili prvé malé stromčeky 
a kry do Škôlky stromov v areáli základnej 
školy, ktorá je venovaná pani prezident-
ke Zuzane Čaputovej a tiež vzrastlé duby 
v Aleji priateľov trstenskej prírody popri 
cyklotrase do Skároša. Za túto akciu by 
sme sa chceli poďakovať hlavne OZ Pria-
telia trstenskej prírody, Nadácii Ekopolis 
a našej základnej škole. Pani prezidentke 
sa na poslednú chvíľu zmenil program a 
nemohla sa na akcii osobne zúčastniť, ale 
dostali sme prísľub, že v priebehu budú-
ceho roka sa príde pozrieť na vysadenú 
škôlku.

Odrezaná dvojznačka na cyklotrase do 
Gyňova, zničená nabíjacia stanica pri 
cykloodpočívadle, ukradnutý veľko-
nočný košík, zničené dekorácie, pod-
pálený plastový kontajner na ihrisku, 
rozbité sklá na zastávkach či odpadky 
po obci. Toto naozaj chceme? Alebo 
chceme žiť v peknej, upravenej a bez-
pečnej obci? Odpovedať na túto otáz-
ku si už musí každý sám. Zbytočne sa 
brzdíme a vynakladáme ešte raz našu 
energiu, čas a peniaze na veci, ktoré už 
raz spravené boli. 

TOTO NAOZAJ
CHCEME?
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PREHĽAD PODANÝCH PROJEKTOV
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