Vážení spoluobčania !
Pred rokom približne v takýto čas sa k nám dostávali informácie o víruse, ktorý sa
začínal šíriť z Číny do celého sveta. Ak by nám vtedy niekto povedal, ako tento vírus zasiahne
celé ľudstvo, určite by sme neveriacky krútili hlavou a snáď ho považovali za blázna. Všetci to
však dnes reálne prežívame a najhoršie je, že zomierajú ľudia. Čísla sú hrozivé, v tomto
období je už celosvetovo viac ako miliarda ľudí infikovaných a čo je ešte tragickejšie Covidu
– 19 podľahlo viac ako 2 milióny osôb. A zdá sa, že koniec tohto šialenstva je ešte vzdialený.
Z pohľadu našej obce možno povedať, že boj s pandémiou zatiaľ zvládame dobre. Patríme
k obciam, kde nezaznamenávame drastický priebeh a ja vyslovujem prianie, aby to tak aj ostalo.
Zároveň Vám chcem poďakovať za zvládnutie tejto náročnej situácie, ale aj opätovne požiadať
o trpezlivosť a o ochotu naďalej dodržiavať nosenie rúšok, dezinfekciu a vzdialenosť pri
komunikácií. Spoločne to snáď zvládneme, tak ako sme zatiaľ zvládli testovania v našej obci.
Verím, že očkovanie nám pomôže zahnať do kúta túto chorobu a že budúci rok už bude úplne
iný ..., taký normálny.
Napriek tomu že táto nepriaznivá situácia nás trápila celý rok tak spoločensky ako aj
ekonomicky, v našej obci sa podarilo zrealizovať niektoré zámery. Takmer dokončený je
projekt „Rekonštrukcia kultúrneho domu“, s použitím financovania refundáciou cez PPA vo
výške takmer 150 000,-€. Je potrebné uviesť, že v KD realizujeme aj práce naviac, aby sme sa
v ňom dobre cítili. Najväčším pozitívom bude to, že v zime tu bude konečne teplejšie
a vytvoríme tak lepšie podmienky nielen pre obecenstvo, ale aj účinkujúcich. Tie by sa mali
ešte výraznejšie zlepšiť, ak nám schvália projekt „KD Plechotice Riešenie interiéru – podhľad“
podaný cez MAS ( miestna akčná skupina Sečovský región).
Veľmi ma teší, že sa nám podarilo sfunkčniť naše multifunkčné ihrisko prostredníctvom
projektu „ Oprava oplotenia multifunkčného ihriska“, keď pribudli hlavne tak potrebné
mantinely. Na tento projekt sme získali 10 000,-€ z Ministerstva financií SR. Z Ministerstva
dopravy a výstavby Slovenskej republiky sme dostali financie vo výške 4 800,- € na realizáciu
projektu „Územný plán obce Plechotice – Zmeny a doplnky 02“, ktorý je momentálne
zverejnený na pripomienkovanie.
Svojpomocne sme urobili aj ďalšie práce, ktoré pomôžu zlepšiť kvalitu života v našej
obci. Uvediem ich len telegraficky, bez širšieho opisu. Riešili sme priekopy na Družstevnej
ulici, ktoré je potrebné ešte finalizovať. Osadili sme novu bránu na vstupe do parku z južnej
strany od kostola, keď pôvodná bola zničená haváriou. Okolo multifunkčného ihriska sa
urobilo aj mini ihrisko na petang, kde sú zakúpené aj petangové gule a ďalšie vybavenie, aby
ho prípadní záujemcovia o tento nenáročný šport mohli aj uskutočňovať. V spolupráci
s Ruženčiarkami z nášho kostola sa podarilo obnoviť na cintoríne hroby bývalých duchovných
otcov Zolnera a Géczyho . Mnohí z Vás ocenili, že sa urobil chodník z cintorína ku
kontajnerom, ako aj provizórne oplotenie pri cintoríne, ktoré zabraňuje nekontrolovanému
hromadeniu odpadov, ktoré tam nepatria. Jedna z našich autobusových zastávok dostala nový
šat, ofarbili sa hraničné stĺpy katastra obce a urobil sa udržiavací náter lavičiek v parku. Opäť
sa upratal “židovský cintorín“ a vykonávali sa činnosti súvisiace so skrášľovaním
a udržiavaním obce. Teší nás aj fakt, že sa podarilo v spolupráci so ZŠ a MŠ Plechotice opraviť
prístupové schody k ZŠ, ktoré boli v zimnom období nebezpečné tak pre žiakov, ako ich
rodičov. Urobila sa aj kompletná oprava podlahy v jednej triede MŠ, kde bolo predtým od
podlahy vlhko a chladno. V MŠ sa osadili na triedach a jedálni nové dvere, ktoré tento priestor
urobili krajší a útulnejší pre našich najmenších. Pri budove ZŠ s MŠ sa opravilo aj odpadové
potrubie, ktoré sa už mnoho rokov predtým opakovane upchávalo.

Z tradičných väčších akcií obce sa podarilo 2.8.2020 uskutočniť len futbalový turnaj
„O pohár SNP“, a týmto chcem aj poďakovať za jeho organizáciu. Kvôli pandémii sme museli
opakovane zrušiť aj náhradný termín pre „Pľechocicki dobroty“ , ktoré mali veľmi pozitívnu
odozvu po prvom usporiadaní. Covid – 19 vystavil stopku aj aktivitám divadelného súboru.
Neuskutočnilo sa ani klasické posedenie pod názvom „Úcta k starším“ , ale na druhej strane,
seniori obdŕžali hodnotnejší darček, čo mnohí kvitovali.
Do budúcna hľadíme z optimizmom, dúfame, že marazmus pod názvom Covid pominie
a my všetci budeme zdraví a plní nahromadenej energie. Veríme, že sa dostaneme
k činnostiam, ktoré nám v poslednom čase tak chýbali, napr. len k bežnému rozhovoru so
susedmi, či sledovanie zápasu našich mládežníkov na miestnom ihrisku.
Z pohľadu činnosti v obci sa budeme zapájať do aktuálnych výziev na realizáciu
projektov, ktoré našu obec urobia krajšou, či konkurencie schopnejšou. Najdôležitejšou
a nepretržitou úlohou však naďalej ostáva pracovať na všetkých aktivitách spojených so
zabezpečením kanalizácie pre našu obec.
S prianím pevného zdravia do budúcna Ing. Peter Koščo, starosta obce

