
Milí spoluobčania! 

Každý koniec je novým začiatkom. Sme na začiatku nového roka 2021 a to je čas 

poďakovať sa Vám, milí spoluobčania za prejavenú podporu, priateľstvo a spoluprácu, 

poďakovať sa Vám za prejavenú priazeň počas uplynulého roka 2020.  

Pre nás všetkých bol rok 2020 plný skúšok, boja proti COVID 19. Aj keď to bol rok, 

ktorý sa nedá s ničím zrovnať, veľa nás naučil. Rok 2020 bol pre nás školou pokory, 

trpezlivosti a spolupráce. Nás všetkých vyskúšal v rôznych oblastiach, preveril naše sily, 

osobnosti a veľkosť našich sŕdc.  Ukázal nám, že mnohé veci, ktoré sa nám zdali samozrejme 

si musíme viac vážiť, iné strážiť a mnohé chrániť.  

Na začiatku nového roka sa zvykneme obzrieť za tým starým a zhodnotiť ho. Aj 

napriek tomu, že v uplynulom roku sa nekonali takmer žiadne kultúrno-spoločenské 

a športové akcie, obec bola aktívna pri investičných projektov, pri príprave na realizáciu 

ďalších rozvojových projektov, prebiehala príprava na ďalšie získanie finančných 

prostriedkov z EÚ. Obec plnila aj úlohy v zložitej pandemickej situácii. Aj napriek 

neľahkému obdobiu, v máji 2020 sa začala realizácia projektu, tak dlho očakávaného - 

Výstavba čistiarne odpadových vôd a kanalizácie obce Ľubotín, ktorý bude pokračovať aj 

v roku 2021. Ukončenie najväčšej investície za posledné roky v Ľubotíne vôbec, je plánované 

jej kolaudáciou v máji 2021. V novom roku je potrebné získať ďalšie finančné prostriedky na 

odkanalizovanie celej obce. Aj keď je projekt veľmi finančne náročný obec má pripravené na 

realizáciu ďalšie projekty: Zvýšenie kapacity v MŠ v Ľubotíne, jej nadstavba, Zastrašenie 

pódia amfiteátra, Ukončenie projektu - Modernizácia odborných učební v ZŠ, Dopravné 

značenie v obci a mnohé ďalšie.  

Rok 2020 bol a zrejme aj ten nasledujúci 2021 bude pre našu samosprávu v tak 

zložitom období nie jednoduchý, skôr veľmi náročný, a preto zvládnutie bude vyžadovať 

poctivú prácu, ale aj podporu a pomoc mnohých z vás. Poďakovanie patrí všetkým Vám, ktorí 

ste prispeli k rozvoju a skrášleniu našej obce k úspešnej reprezentácií a šíreniu jej dobrého 

mena. Moje poďakovanie patrí zamestnancom obce a poslancom OZ za prácu v prospech 

obce, poďakovanie za spoluprácu v uplynulom roku patrí aj Farskému úradu, ZŠ s MŠ 

a ďalším subjektom pôsobiacich v obci a všetkým ktorí boli nápomocní pri zvládnutí zložitej 

situácie v súvislosti s ochorením COVID 19.  

Pred nami je nový rok a sním ďalšie plány a snahy obce o jej ďalšiu modernizáciu. 

Čaká nás ďalšie obdobie nových úspechov pre našu obec. 

Milí spoluobčania, chcem Vám zaželať úspešné vykročenie do Nového roku 2021 

vykročenie s úsmevom na tvári a snami. Pre väčšinu z nás znamená aj začiatok nových plánov 

predsavzatí, vytýčenie si nových cieľov, ktoré by sme chceli naplniť  počas nastávajúceho  

roka 2021. Spoločne stojíme na prahu nového roka s nádejou, že bude lepší a krajší ako ten 

predchádzajúci. Máme za sebou mimoriadne náročný rok a nad prichádzajúcim máme stále 

pomerne veľa otáznikov. Verím, že to zvládneme najlepšie ako sa bude dať a pri nasledujúcej 

bilancii o rok neskôr si všetci budeme môcť povedať, že sme úspešne prekonali problémy, 

nástrahy aj obavy.  

Nech sú Vaši najbližší s Vami radi. Poprajte im veľa veľa lásky, nech dobré slovo 

zneje celý čas ... , aby sme sa mohli o rok stretnúť zas.  

Len to najkrajšie a najlepšie Vám chcem priať na začiatku nového roka Vám zaželať: 

veľa zdravia, šťastia, lásky, porozumenie, radosti, veľa síl, úspechov v práci i v každodennom 

živote. 

Želám Vám viac krajších dní ako tých horších, pokoj, pohodu a Božie požehnanie 

v novom roku, aby bol nový rok lepší pre každého z Vás. 

 Želám všetkým ľuďom dobrej vôle šťastný a úspešný rok 2021 a veľa lásky v ňom.  

Ing. Jozef Havrila, starosta  


