Február 2020
Fašiangový a volebný mesiac je tento rok predĺžený o jeden deň a ja som ho
odštartoval v sobotu dvomi sobášmi.
Od pondelka som riešil poruchy na elektrickom vedení a zvolal som poradu
zamestnancov, na ktorej sme si určili plán práce na najbližšie obdobie.
4. februára nás potrápil dážď, ktorý sa postaral o zdvihnutie hladín potokov. Za
pomoci hasičov a samozrejme zamestnancov prevádzky nedošlo k zatopeniu domov.
Najhoršia situácia bola za školou a smerom na farmu. Zanedbaná starostlivosť zo
strany Povodia Váhu sa ukázala v praxi.
6.2. som sa zúčastnil školenia v Kanianke a mal som stretnutie vo VÚB banke. V
sobotu som bol v robote a asistoval som pri oprave vykurovania obecného úradu a
kultúrneho domu.
V novom týždni sa znovu zhoršilo počasie. Stretnutie na Úrade práce v Prievidzi
sa konalo za účelom zamestnania našich spoluobčanov, ktorí majú problém nájsť si
prácu. Postupom času zisťujem, že je problém zamestnať ľudí na manuálnu prácu.
Riešenie vidím hlavne v ich ohodnotení, no musíme si uvedomiť, že aj tú najjednoduchšiu prácu musí niekto urobiť. Venoval som sa agende, ktorá spočíva hlavne v
mailovej komunikácii a stretávaním sa s občanmi pri riešení ich požiadaviek.
V strede týždňa som absolvoval školenie ohľadom parlamentných volieb a stretnutie
starostov v Liešťanoch. V sobotu som sa zúčastnil na otvorení hádzanárskeho turnaja,
na ktorom sa zišlo veľa nadšencov tohto športu. Večer som sa zabavil na motorkárskom plese v našom kultúrnom dome.
Predvolebná kampaň vrcholí a cítiť to aj na návštevách našej obce.
Stretnutia na odbore sociálnych vecí v Novákoch prebiehajú hlavne za účelom
prípravy materiálov pre kontrolu NKÚ. Pracovnú cestu do Trenčína som spojil s
viacerými stretnutiami, a to najdôležitejšie bolo rokovanie o odpadoch. Chystali sme
fašiangový víkend a tešil som sa na motorkárske zabíjačkové špecialitky, zábavu s
našimi folklóristami a nemalú zásluhu na zachovaní týchto tradícií majú aj členovia
TJ Priehrada. V piatok sa nám boli predstaviť kandidáti do parlamentu, a to p. Štefan
Harabin a za stranu Smer-SD Richard Takáč.
Fašiangy nám dopadli na jednotku. Musím ešte raz pochváliť všetkých, ktorí sa o
ich priebeh počas víkendu postarali – opäť krásny a zábavný kultúrny program od FS
Rokôška, chutné zabíjačkové špeciality od motorkárov a tento rok sa pochlapili aj
futbalisti – fašangovalo sa aj v nedeľu. Všetkým patrí veľká vďaka!
Posledný februárový a aj volebný týždeň nám začal kontrolou z NKÚ vo veci
opatrovateľskej služby. Uvidíme koho si zvolíme a poprosím tých, čo nevolia, aby
najbližšie 4 roky moc nekritizovali. Keď sa už v dnešnej dobe niekomu nechce ísť ani
voliť, tak potom sa nemá ani na čo sťažovať.
Prajem Vám krásny mesiac marec, ktorý je v znamení sviatku všetkých žien,
Jozefa, čo je vraj sviatok mužov, ale hlavne - príde jar.
R.Š.

