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Začína nám mesiac, vraj plný zmien a prekvapení, to sa však
týka hlavne počasia. Voľby prezidenta sú minulosťou a čakajú nás
voľby do Európskeho parlamentu.
V prvom týždni mesiaca sme uvítali nových „malých“ občanov
do života a s našimi pedagógmi som sa zúčastnil na ich oslave,
ktorá sa konala pri príležitosti Dňa učiteľov.
Absolvoval som stretnutie s právnym zástupcom, ktorý nás bude
zastupovať v spore vo veci dofinancovania kultúrneho domu. Na
„niečí“ podnet nás navštívil aj Inšpektorát práce Trenčín, ktorý si
plní svoje povinnosti a určite sú takéto kontroly v niektorých
smeroch aj prospešné.
V novom týždni nové povinnosti... Preberali ste si daňové
výmery a plníte si svoje povinnosti voči obci. S poplatkom za
komunálny odpad 18,-- € na osobu sme obcou, ktorá má tento
poplatok najnižší na doline.
Prišla nám výzva od advokáta firmy J. Briatka B a B, s.r.o. na
zaplatenie naviac prác pri stavbe kultúrneho domu, keďže s
poslancami OZ nie sme stotožnení s výškou sumy, ktorú firma
žiada vyplatiť a do dnešného dňa stále medzi nami nedošlo k
dohode.
Ako ja, tak aj poslanci OZ, hospodárime s peniazmi 1900 ľudí
tejto obce, a práve preto chceme mať absolútnu istotu pri ich
správnom investovaní.
Prevzali sme si materiály na voľby do EU parlamentu. S mojim
zástupcom sme priviezli 4 pneumatiky na hasičskú Tatru 815 z
Liptovského Mikuláša. Absolvoval som niekoľko stretnutí s
občanmi na rôzne témy, ale asi najviac rezonuje splašková
kanalizácia. Bol som skontrolovať práce na Dome smútku a
musím uznať, že to chlapom ide na jednotku.
Ďalší týždeň je kratší, nakoľko začínajú veľkonočné sviatky.
Pondelková porada s poslancami OZ bola veľmi vecná a pomohla
mi v určovaní priorít v ďalšej práci. Chceli by sme nanovo
zaizolovať strechu na Dome smútku, namontovať výplne na

-2zábradlie kultúrneho domu, vybudovať v jeho okolí spevnené
plochy, zrealizovať chodník do ZŠ a hlavne opraviť výtlky na
cestách.
V ďalšom, opäť kratšom týždni som v prvý deň absolvoval
nákup obkladov do Domu smútku, vybavovanie agendy a
mailovej pošty na Ocú, na katastri v Prievidzi a stavebnom úrade v
Novákoch. V stredu sme si prešli ulice a určil som miesta na
opravu asfaltovaním. Vo štvrtok som mal stretnutie s miestnymi
SHR p. Eduardom Pánisom a Antonom Pánisom, aby sa určil
nájomca na pôdu pri „pánkových orechoch“. V piatok som
pomohol chlapom priviesť do parku máj, ktorý postavíme 1. mája
na podujatí Beh na Rokoš, ale to už bude najkrajší mesiac v roku...
Dva sobáše a súťaž mladých hasičov obohatili moje víkendové
aktivity.
Posledné dva aprílové dni boli upršané, ako vždy, keď robíme
zber odpadu.
Prišla nám výzva na doplnenie projektu Zberný dvor. Niekedy
mám dojem, že kompetentní, ktorí majú na starosti dotácie pre
mestá a obce, sa riadia heslom ,, menej dotácií, menej roboty.“
Je až neuveriteľné, koľko rôznych procesov treba absolvovať, aby
bola žiadosť o dotáciu akceptovaná.
Prajem Vám krásne májové dni, už teraz sa teším na májovú vatru,
kde sa s Vami rád stretnem a porozprávam.

