
Ktorá udalosť v minulom 
roku najviac ovplyvnila 
vašu obec a ako ste sa s ňou 
vysporiadali?  

Bezpochyby najvýznam-
nejšou udalosťou uplynulého 
roku bola nielen pre obyva-
teľov našej obce, ale pre celú 
našu spoločnosť, pandémia, 
ktorá zásadným spôsobom 
ovplyvnila životy nás všetkých. 
Som nesmierne vďačný, že sa aj 
touto cestou môžem z celého 
srdca poďakovať všetkým obe-
tavým občanom našej krásnej 
obce za ich ochotu a pomoc pri 
zvládaní úskalí, ktoré so sebou 
priniesol boj s dovtedy nezná-
mym a zákerným protivníkom, 
ktorým Covid-19 s určitosťou 
je. Ochota šikovných krajčírok 
a bezplatná dodávka mate-
riálu potrebného na výrobu 
prispeli k tomu, že sme doká-
zali v priebehu niekoľkých dní 
zabezpečiť pre všetkých našich 
seniorov zdarma ochranné 
rúška. Môj obdiv a vďaka patrí 
rovnako aj zamestnankyniam 

obecného úradu a materskej 
školy. Ich pracovné nasadenie 
a prístup k plneniu úloh vyplý-
vajúcich z neznámej, a často i 
chaotickej situácie, ma napĺňa 
istotou, že práve ony sú tými, 
na ktoré sa môžem ako staros-
ta obce kedykoľvek spoľahnúť. 
Protipandemické opatrenia 
boli príčinou toho, že sme ne-
mohli organizovať žiadne 
tradičné kultúrne podujatia, 
ktoré sa stali neodmysliteľnou 
súčasťou života v našej obci. 
Napriek všetkému sa nám však 
podarilo zrealizovať aspoň 
časť plánov, ktoré sme si pred-

savzali. Rekonštrukcia vchodu 
obchodnej jednotky, výstavba 
stojísk separovaného zberu, 
rekonštrukcia miestnych ko-
munikácií a mosta sú len ma-
lou časťou našich splnených 
predsavzatí. 

Aká najväčšia výzva čaká 
v tomto roku obec a jej oby-
vateľov?  

Keďže momentálny vývoj 
pandemickej situácie nena-
svedčuje tomu, že by sa život-
né podmienky v našej spoloč-
nosti v krátkej dobe zásadným 
spôsobom zmenili, bude ur-

čite jednou z hlavných priorít 
nás všetkých zvládnuť bez 
vážnejších následkov všetky 
úklady, ktoré nám život pri-
praví. Verím, že zodpovedným 
prístupom každého z nás to 
spoločne zvládneme. Napriek 
neľahkej dobe nie sú plány ve-
denia našej obce malé. S vyu-
žitím finančných prostriedkov 
poskytovaných environmen-
tálnym fondom by sme radi 
zateplili budovu obecného úra-
du, vybudovali zberný dvor a 
zabezpečili naň potrebnú tech-
niku. Pripravujeme projekto-
vú dokumentáciu a podklady 

potrebné pre vydanie staveb-
ného povolenia na rozšírenie 
siete verejného vodovodu v ce-
lej obci. Radi by sme v priebehu 
tohto roku rozšírili sieť verej-
ného osvetlenia a kamerového 
systému. Nemenej dôležitou 
je aj rekonštrukcia vodojemu, 
ktorého havarijný stav ohrozu-
je dodávku pitnej vody do celej 
obce. Jednou z najvýznamnej-
ších investícií však s určitosťou 
bude rekonštrukcia materskej 
školy,  ktorou chceme dosiah-
nuť zvýšenie jej kapacity,  ktorá 
je s ohľadom na prílev mladých 
rodín do našej obce absolútne 

nedostaču-
júca. Čaká 
nás aj vý-
stavba ďalších 
stojísk separo-
vaného zberu a rozširovanie a 
údržba verejnej zelene. 

Čaká nás všetkých mimo-
riadne náročný rok. Ako sa 
naň pozeráte a čo odpo-
rúčate spoluobčanom ako 
dobrý nástroj na zvládanie 
prekážok?  

Každá neľahká chvíľa sa 
podľa mňa dá zvládnuť, keď 
človek nosí v srdci a v mysli vie-
ru, lásku a nádej. Vieru v seba 
samého, v dobro a nezištnosť 
ľudí. Lásku k svojim blízkym a 
okoliu v ktorom žije a nádej, 
že všetko zlé raz pominie a po 
každej búrke vždy raz vyjde 
slnko, ktoré každému vyčarí na 
tvári úsmev, s ktorým je každý 
okamih života krajší. Preto z 
celého srdca želám nielen ob-
čanom našej obce, aby boli 
obklopení ľuďmi, ktorí sú napl-
není vierou, láskou a nádejou. 
Nezabúdajme však na vzájom-
nú pomoc.  Juraj Drdák  

starosta obce Bitarová 

Ktorú udalosť považuje-
te v minulom roku za naj-
dôležitejšiu? . 

V minulom roku bola asi pre 
každú obec a mesto najdôleži-
tejšie vyriešiť situáciu ako sa 

vysporiadať s pandémiou CO-
RONA – vírusu. Už na začiat-
ku roka, v polovici marca, sme 
sa ocitli v situácii, na ktorú 
sme nemohli byť pripravení. 
Nebolo veľa času na rozmýš-
ľanie, museli sme konať. Po-
trebovali sme zabezpečiť deti 
v škôlke, v škole, seniorov, 
všetkých občanov. Informo-
vať občanov o všetkých opat-
reniach, zháňať ochranné po-
môcky, dezinfekciu, neustále 
spracovávať pokyny, infor-
mácie, nariadenia a vyhlášky, 
ktoré sa na nás chrlili den-
no-denne. Z dôvodu zákazu 

zhromažďovania sme stopli 
všetky kultúrno-spoločen-

ské akcie, ktoré sme mali 
naplánované. Najviac 
nás trápilo, že sme ne-
mohli uskutočniť celo-
obecné oslavy obce pri 
príležitosti 700. výročia 
1. písomnej zmienky. 
Boli naplánované na 

september 2020. Tieto sme 
preložili na jún 2021. Uvidíme. 

Na prelome roka bola pre 
ľudí aj pre nás oveľa ťažšia, 
náročnejšia, aj z dôvodu tes-
tovania. Bola to pre samo-
správu novinka, informácie 
boli nejasné, často sa menili 
v poslednej chvíli. Vianoce aj 
začiatok roka boli úplne iné, 
bez pravej radosti a v neistote, 
ktorá pretrváva. 

  
Aká najväčšia výzva čaká 

v tomto roku vašu obec? 
Nech už by bola výzva aká-

koľvek, zase je v pozadí pandé-
mie, pretože od pandemickej 
situácie, či už na Slovensku, 
alebo vo svete, sa odvíja celé 
naše dianie. Náš život pracov-
ný, spoločenský i osobný.  Aj 
keď je to tak ako to teraz  všet-
ci  vnímame  a prežívame, 
chceme v tomto roku okrem 
neustálych testovaní urobiť 
aj niečo normálne.  V obci 

chceme na jar začať s výstav-
bou Domova pre seniorov. Na 
túto akciu sme sa pripravovali 
niekoľko rokov. Nemôžeme 
predsa zastaviť úplne všetko. 
Verím, že ak sa situácia zlepší 
a opatrenia sa budú  uvoľňo-
vať, podarí sa nám zorgani-
zovať aspoň niektoré z našich 
tradičných akcií. 

  
Ako sa pozeráte na tento 

rok a čo odporúčate spolu-
občanom ako dobrý nástroj 
na zvládanie prekážok?  

Situácia, v ktorej sa nachá-
dzame, sa zdá, že už horšia ani 
nemôže byť. Človek ale dosta-
ne naložené toľko, koľko une-
sie. Takže uvidíme, ale určite 
to bude náročné. Najdôleži-
tejšie je teraz to, aby sme boli 
zdraví. Preto odporúčame na-
šim občanom,  aby sa sami vo 
vlastnom záujme chránili, aby 
sa riadili zdravým sedliackym 
rozumom, aby si vzájomne 

pomáhali. Máme výhodu, že 
žijeme na dedine, každý má na 
dosah hneď za domom príro-
du. Prechádzky v prírode, kde 
je málo ľudí, milé slovo, malý 
dobrý skutok susedovi, odpus-
tenie, ak je to potrebné je to, 
čo nám môže pomôcť. Netre-

ba tráviť čas na sociálnych sie-
ťach, kde sa často dozvieme 
informácie, ktoré nás zneis-
ťujú, v ničom nám nepomôžu, 
často sú nepravdivé a vyvolá-
vajú v nás strach.

Dana Veveričíková, 
starostka obce Dlhé Pole 
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dôležitejšiu? . 
V minulom roku bola asi pre 

každú obec a mesto najdôleži-
tejšie vyriešiť situáciu ako sa 

ku roka, v polovici marca, sme 
sa ocitli v situácii, na ktorú 
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POLČAS SAMOSPRÁVY
Starostovia a primátori majú za sebou prvé dva roky vo funkcii v novom volebnom období. 
Ich plány a zámery ovplyvnila pandémia koronavírusu, ktorá úrady výrazne zamestnáva. 

Samosprávy však nechcú odkladať ani plánované investície a dlhodobé zámery. 
Pýtali sme sa ich, ktorú udalosť (rozhodnutie) považujú v minulom roku za najdôležitejšiu pre ich obec, 

resp. mesto a ako sa s ňou vysporiadali? Aké výzvy ich čakajú v novom roku? 
Čo odporúčajú obyvateľom ako dobrý nástroj na zvládanie prekážok?


