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Spoločne vítali Nový rok
Ako v každom meste i vo Veľkom Mederi sa jeho obyvatelia spoločne lúčili so starým rokom a v sprievode rezkej disko hudby na
námestí očakávali príchod nového, možno šťastnejšieho roka
2009. Medzi veseliacich sa obyvateľov tesne pred polnocou prišiel aj primátor mesta Ladislav Rudický. Presne desať sekúnd
pred polnocou začalo spoločné odpočítavanie posledných chvíľ
končiaceho sa roka 2008, o polnoci pred prítomných predstúpil
primátor mesta a pohárikom sektu si pripil na ich zdravie a predniesol krátky príhovor, v ktorom rekapituloval uplynulé obdobie, pričom načrtol i niektoré hlavné úlohy na rok 2009.

Primátor počas svojho slávnostného príhovoru.
„Za ten jeden rok, ktorý uplynul od môjho zvolenia za primátora mesta sme urobili kus poctivej práce. Krok za krokom sa
naše mesto pozitívne rozvíja a
som presvedčený, že sa v ňom
žije stále lepšie. Vo veľkej miere
k tomuto prispeje aj vybudova-

nie priemyselného parku. Prikročili sme už k vyňatiu poľnohospodárskej pôdy z pôdneho
fondu, máme aj investorov, ktorí
začiatkom budúceho roka začnú
s výstavbou skladových hál a servisného strediska automobilových prívesov na týchto parce-

február 2009
lách. Konečne sa začala budovať
križovatka s kruhovým objazdom, odovzdali sa nové byty,
veľký kus práce sa vykonal i na
úseku starostlivosti o naše školské zariadenia, po dlhých rokoch
sa rekonštrukcie dočkalo i verejné osvetlenie. Medzi významné
investičné akcie mesta patrila i
rekonštrukcia domu smútku a
oplotenie cintorína v mestskej
časti Ižop. Veľký rozvoj nastal aj
na našom termálnom kúpalisku.
Počiatočné úspechy nás však
nemôžu uspať. Máme stratégiu
na ďalšie roky, schválený územný plán, plán hospodárskeho a
sociálneho rozvoja mesta a tiež
odhodlanie pracovať a realizovať
rozvojové zámery mesta. Na riešenie čaká otázka kanalizácie
okočskej cesty, ako i mestskej
časti Ižop, kde v budúcom roku
pristúpime k realizácii projektovej prípravy výstavby obecného
domu. Priestor chceme dať i
individuálnej bytovej výstavbe a
naďalej sa maximálne venovať
rozvoju termálneho kúpaliska.
Spolu s obyvateľmi nášho
mesta máme spoločné ciele,
vytvárať tvorivé podmienky pre
všetkých, bez ohľadu na vek a
vzdelanie. Zabezpečiť perspektívu pre mladých ľudí a sociálnu
istotu starším a chorým. Vytvoriť podmienky pre dobré, spokojné a bezpečné bývanie, podporiť dôstojné ekonomické a
materiálne zabezpečenie všetkých, ktorí ho potrebujú a sami
si nedokážu pomôcť.
Prvý január 2009 bude niečím
zvláštnym, niečim novým v živote nás všetkých. Nebude znamenať len začiatok ďalšieho roka.
V tento deň sa začne totiž aj
koniec národnej meny – slovenskej koruny.
Pokračovanie na 2. strane
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Po Slovensku je roztrúsených niekoľko stoviek mnohonárodnostných
vojenských cintorínov. Jeden z nich
sa nachádza i vo Veľkom Mederi.
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