STAROSTA PEČENIAD ÚRADUJE V BUDÚCEJ ORDINÁCII
Ešte pred štvrt'storočím boli Pečeňady zánikovou obcou. Nesmelo sa
tu stavať, preto mladí odchádzali z
dediny preč. Dnes je situácia diametrálne odlišná. Pečeňady sa stali
jednou z najrýchlejšie sa rozvijajúcich a najkrajších obci okresu Piešt'any. Žije tam vyše 500 obyvatel'ov
a ďalší pribudnú po dostavaní rodinných domov v novej lokalite Sever. Zatial' skolaudoval len jeden z
23 plánovaných rodinných domova
tri bytové domy s celkovým počtom
18 bytov. Za posledné roky však pribud li v obci aj viaceré budovy, slúžiace všetkým občanom.
"V našej obci sú solí dne podmienky pre život, preto tu ľudia skupujú
všetky vOľnépozemky. Aj z tohto dovodu rátame s ďalším nárastom obyvatelov, ktorým chceme už v predstihu vytvoriť potrebné podmienky. Kapacita novej školky je 21 detí,

no máme ju už naplnenú. láujem o
umiestnenie detí v nej majú aj občania z okolitých obci - Ratkoviec a
Žlkoviec," hovon starosta Pečeniad
Ladislav Boháčik. Momentálne v obci
rekonštruujú budovu obecného úradu, ktorá by mala byť hotová asi o
štyri mesiaee. "Budova povodného
kláštora má už vyše sto rokov, preto
ju bolo treba kompletne zrekonštruovať. Aj preto dnes dočasne sídlime
v priestoroch, ktoré budú neskor slúžiť ako ordinácia lekára," prezradil
nám L. Boháčik.
Časť jaslovskobohuniekej "atómky" leží v jej katastri, čo prináša do
kasy nemalé peniaze z dane z nehnuteťností. Starosta vie, ako ieh využit'
v prospeeh občanov. "Budovu, v ktorej bolo pohostinstvo a obchod, sme
odkúpili a následne ju nadstavili a
celú vynovili. Stálo nás to 400-tisic eur. Vďaka rekonštrukcii máme

dnes pod jednou strechou priestory
pre viaceré prevádzky. Funguje v nej
salón krásy s kadernictvom, pedikú-

rou a manikúrou, máme tu vyhradené priestory pre všeobecného lekára, ktorý by mal u nás mať určené

prevádzkové hodiny. Hoci jeho ordinácia je na prvom poschodí, nebudú
mať problém ani imobilní pacienti či
vozičkári. Pre nich máme k dispozícii priestory na prízemí, kde je bezbariérový vstup .. Tampríde lekár takéhoto pacienta na požiadanie vyšetriť. Vzrekonštruovaných priestoroch chceme mať aj spoločnú obecnú políciu pre okolité obce. Máme tu
digitálnu ústredňu s velkou kapacitou a obecná polícia by mohla riešiť
niektoré problémy, ktoré teraz rieši štátna. Napríklad zlé parkovanie,
čierne skládky a podobne. Dnes neviem povedať, kolko by to stálo, naším cielom je však chrániť bezpečnosť občanoVoSme ochotní poskytnúť priestory i počitačové vybavenie, záleží na starostoch ok"olitých
obci, či do toho s nami pojdu," vysvetťuje svoj zámer L. Boháčik.
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