V novom roku si napíšte do svojich sŕdc,
že každý deň je najlepším dňom vášho života.
To vám prinesie to najcennejšie, čo vám môže život dať.
Vážení spoluobčania.
Aj keď v nás ešte stále doznievajú emócie z prežitých vianočných sviatkov, kalendár
nám neúprosne naznačuje, že stojíme na prahu ďalšieho roka a bilancujeme rok uplynulý.
Hodnotíme, spomíname a možno sme tak trochu nostalgickí, pretože čas, ktorý uplynul sa už
nedá vrátiť. Prežili sme 365 dní, ktoré boli naplnené radosťou, úspechmi, ale ako to už
v živote chodí, aj problémami, starosťami a prekážkami. Rok 2018 zostáva už len v našich
spomienkach.
Dovoľte mi, aby som sa poďakovala Vám všetkým, ktorí ste sa snažili v uplynulom roku
akýmkoľvek spôsobom o to, aby bol život v našej obci krajší a lepší, ktorí ste akoukoľvek
formou a mierou prispeli k zveľadeniu našej obce, obohateniu jej kultúrneho i duchovného
života.
V uplynulom roku sa podarilo zrekonštruovať telocvičňu – vymeniť okná, obnoviť
palubovku a podlahy v šatniach. Zakúpili sme do školskej jedálne konvektomat, aby jedlo
pripravované pre naše deti i dôchodcov bolo kvalitnejšie a výživovo hodnotnejšie. Kultúrny
dom dostal novú oponu a ozvučenie. Zapájali sme sa do výziev a projektov a aj vďaka
dotácii Slovenského futbalového zväzu sa podarilo zrekonštruovať kabíny Telovýchovnej
jednoty Družstevník Dojč. Úspešní sme boli aj pri projekte na novú hasičskú zbrojnicu
a rekonštrukciu umelej trávy na multifunkčnom ihrisku. Neustále pracujeme na získaní
finančných prostriedkov na dobudovanie kanalizácie v obci, ktorá nám nesmierne chýba.
Predstavila sa nám spoločnosť, ktorá má záujem zrekonštruovať bývalú materskú školu
a prevádzkovať v nových priestoroch zariadenie pre seniorov. Zakúpili sme obecný traktor
s príslušenstvom. Začali sa s budovaním chodníka. Postupne by sme chceli zrekonštruovať
všetky chodníky v obci.
Nezabudneme ani na 3.9.2018, kedy nás v nočných hodinách potrápili prívalové zrážky
a množstvo vody s naplaveninami v dedine. Protipovodňové opatrenia konzultujeme
s príslušnými orgánmi, ale dôležitá je aj obnova priekop.
Veľmi pozitívny ohlas mal prvý obecný kalendár, v ktorom boli vyznačené vývozy odpadu,
ale aj obecné udalosti a podujatia spoločenských organizácií pôsobiacich v obci. V júni 2018
sme vydali prvé farebné Dojčanské noviny. Podporovali sme činnosť spoločenských
organizácií, ale aj záujmových skupín v obci. Nie všetko, čo sme si vytýčili sa podarilo, ale
každá, aj negatívna skúsenosť je dobrá skúsenosť, učí nás pokore a pomáha nám hľadať
nové, efektívnejšie riešenia.
Aj v tomto roku budeme reagovať na výzvy a projekty, aby sme zveľaďovali našu obec
a skvalitňovali život našich obyvateľov. Som presvedčená, že zvyšovať úroveň kvality života
v našej obci sa nám spoločnými silami darí. Mnohé je však potrebné ešte vybudovať,
vylepšiť a skrášliť. Na to ale potrebujeme veľa úsilia, práce, projektov a financií, ale i dobrej
vôle, spolupráce a ochoty.

Spolupráca je o záujme o dianie v našej obci, lebo obec to sme my, jej obyvatelia, nebyť
ľahostajný jeden voči druhému, sused voči susedovi. Len neustálou komunikáciou sa
problémy dajú riešiť. Občas mám pocit, že sa z našich vzťahov vytráca milé slovo, tolerancia
a úsmev. Občas sme k sebe zlí a ľudí vidíme iba v negatívach.
A preto k mojim želaniam pre nový rok patrí, aby sme mali viac pochopenia pre potreby
iných. Aby sme viac pomáhali ako kritizovali, viac sa tešili z úspechov iných a menej
závideli, aby sme boli hrdí na úspechy iných a sami priložili ruku k dielu, k hodnotám
vytváraných pre nás všetkých. Želám si, aby naša obec Dojč bola miestom, kde budeme žiť
plnohodnotný a spokojný život, miestom, kde sa s hrdosťou a radosťou budú vracať
z rôznych kútov sveta naše deti, miestom, ktoré každý z nás s hrdosťou a láskou nazve „môj
domov“.
K hodnoteniu roka patrí aj niekoľko štatistických dát.
V roku 2018 sa narodilo 19 detí, z toho 8 chlapcov a 11 dievčat. Navždy sme sa rozlúčili
s 8 obyvateľmi, z toho 3 mužmi a 5 ženami. K 31.12.2018 mala naša obec 1246 obyvateľov.
Milí spoluobčania,
rok to je 365 dní plných rôznych momentov. Každý moment počas dňa má svoju vlastnú
hodnotu. Ráno prináša nádej, poobedie vieru, večer lásku a noc oddych. Nech všetky tieto
radosti sprevádzajú každý váš deň počas roku 2019. Želám Vám v novom roku, dobrých ľudí
vždy po boku. Zdravia, lásky plný dom a spokojný život v ňom.

