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Vážení a milí spoluobčania a chalupári
na začiatku Nového roku 2021 Vám všetkým želám hlavne zdravie, šťastie, pokoru,
úprimnosť a studňu lásky, ktorá tak chýba medzi ľuďmi.Minulý rok bol pre všetkých
veľmi náročný. Ani jednému z nás sa nechcelo na začiatku veriť, čím všetkým si musíme
prejsť. My samosprávy, ale aj vy naši občania. Prišla pandémia, ktorá nám zmenila život od
základov. Niektorí sme ju prijali, iní nie. Je veľmi náročné sa psychicky vyrovnávať so
zmenami, hlavne Vám starším spoluobčanom. Vždy tu budem pre vás, keď budete potrebovať
pomoc a podporu.Chcem poďakovať všetkým ľuďom, ktorí akokoľvek prispeli a pomohli s
chodom našej obce. FSk Lastovienka pri podujatiach. Ako aj za sponzorstvo pri akciách,
ktorých bolo minulý rok naozaj veľmi málo.

Čo nás čaká tento rok?

V prvom rade otvorenie obchodu. V januári sme dostali prisľúbené, že prídu pracovníci z
hygieny a ostatných inštitúcií, aby sa obchod mohol čím skôr otvoriť pre vás všetkých. Je mi
nesmierne ľúto, že to trvá tak dlho. Ale nájomca potravín a bufetu zaslal všetky potrebné
náležitosti a žiadosti a všetko komplikuje aj pandemická situácia (a to nie sú výhovorky).

V druhom rade, vybudovať parkoviska, aby obec mala príjmy do
kasy z návštevníkov našej obce, nakoľko nám štát prispieva veľmi
málo na chod celej obce. Výstavbu parkovísk budeme môcť
realizovať zase iba vďaka sponzorom.

Stará krčma dostáva nový šat. Budova prebieha rozsiahlou rekonštrukciou. Nový nájomca,
v budúcnosti (možno už v lete) chystá otvoriť múzeum.

V máji sa začne realizovať projekt Wiﬁ pre Teba, ktorého
ukončenie by malo byť v 2/2022.

Vážení podnikatelia v našej obci.
Ešte raz Vám prajem v Novom roku veľa zdravia a hlavne úspechov vo Vašej náročnej práci.
Želám Vám, aby ste straty, ktoré boli nemalé v roku 2020, tento rok čím skôr vyrovnali.
Želám si, aby sa nám v našej dedinke žilo dobre, aby sme si pomáhali a vychádzali si všetci
vzájomne v ústrety.
Aby Vás všetkých do Čičman srdce ťahalo zas a zas a zas ...

Vaša starostka

