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V súčasnosti sú v obci rozbehnuté viaceré projekty, niektoré už majú
zabezpečené financovanie a čaká sa na ich realizáciu.
-

Kultúrny dom – strecha, časť fasády
Cintorín – nové oplotenie
Wifi – bezplatné internetové pripojenie v obci
kanálové žľaby popri hlavnej ceste tretej triedy

Ďalším pripraveným projektom je potrebné zabezpečiť financovanie v prípade
vyhlásenia výzvy. Musíme rátať s tým, že situácia bude obzvlášť sťažená
nepriaznivou epidemiologickou situáciou s čím budú samozrejme spojené aj
výpadky verejných financií. Aj napriek tomu budem hľadať všetky dostupné
možnosti na dokončenie projektov, a to hlavne:
- Požiarna zbrojnica – dokončovacie práce, získanie nového hasičského
vozidla a ďalšieho príslušenstva
- Amfiteáter „pod Smriečím“ – rekonštrukcia súčasných a výstavba
nových objektov
- kamerový systém v obci pre zabezpečenie bezpečnosti a prevencie
kriminality
- dokončenie rozšírenia vodovodu v lokalite Sedlište - Niva
- pomoc pri výstavbe nových rodinných domov – inžinierske siete
- komunálna technika – projekt na zvýšenie miery separácie (traktor plus
príslušenstvo)

Životné prostredie
-zorganizovať spoločné jarné upratovanie obce
- motivovanie k väčšej miere separácie, znížením poplatkov za vývoz
komunálneho odpadu
- priamo na cintoríne zriadiť separovaný odpad (plasty, sklo)

Infraštruktúra
- dobudovanie cestnej infraštruktúry v miestach pri športovom areáli, pri
výstavbách nových domov vrátene dažďovej kanalizácie a verejného
osvetlenia

Kultúra
Kultúrne podujatia sú neoddeliteľnou súčasťou obce Horný Lieskov, a preto
pevne verím, že situácia, ktorá momentálne zasiahla celý svet, bude čoskoro za
nami a my sa k nim opäť vrátime. Budem podporovateľom:
-

Dychfest v súčinnosti s dychovou hudbou Lieskovanka
Bohoslužba na „Zdravej vode“
Hasičská súťaž pod vedením DHZ Horný Lieskov
Fašiangy
„Hody“
Deň detí
Deň matiek
hokejbalový turnaj
futbalový turnaj
letné kino – kino pod hviezdami

Teším sa na spoluprácu so združením dôchodcov
olympiáda seniorov
posedenie pri jedličke
úcta k starším
zabezpečenie asistenčnej služby pri prihlasovaní na testovanie,
očkovanie, objednanie u lekára
- veľkým cieľom pre mňa bude zabezpečenie sociálnej služby pre zdravotne
znevýhodnených občanov
-

Prostredníctvom internetovej stránky obce, informačných tabúľ a rozhlasu
zabezpečiť v obci informovanosť občanov. Moja snaha o napredovanie bude
ohraničená finančnými možnosťami, ale budem sa snažiť využívať všetky
dostupné možnosti ako svoje ciele a ciele tejto obce a jej občanov splniť.
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