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     Tento mesiac som začal zasadnutím poslancov OZ. Po príchode domov vo 

večerných hodinách som zistil, že mám zvýšenú teplotu a nakoniec som skončil na 

nútenej dovolenke z dôvodu ochorenia, až do piatku 13. marca. 

     Naša krajina zápasí s nebezpečným Corona vírusom a aj na našom úrade 

prijímame opatrenia na odvrátenie rizík proti tejto zákernej chorobe. Od pondelka 

16.marca bol obecný úrad zatvorený a vybavovali sme stránky po telefonickom 

dohovore. Samozrejme na pracovných povinnostiach nám to vôbec neubralo. 

Snažím sa obstarať niekoľko desiatok ochranných rúšok pre našich dôchodcov a pre 

občanov, ktorí nie sú schopní zabezpečiť si ich sami. Odložil som stretnutia a 

porady, aby nedochádzalo k stretávaniu sa ľudí z rôznych kútov našej krajiny. Veľmi 

dôležitou úlohou bolo zabezpečiť pre zamestnancov obce všetky potrebné 

hygienické potreby. Som rád, že aj dobrovoľníci sa snažia pomáhať a na úrad nám 

šikovné krajčírky doručili ušité rúška, aby pomohli v tejto neľahkej situácii. 

Všetkým zo srdca ďakujem. 

     Máme nový týždeň a v krajine sa nám vymenila vláda. Verím, že sa naša krajina  

posunie vpred, a to hlavne v poskytovaní dotácií obciam a mestám, čo bolo v 

minulosti tak kritizované zo strany vládnych činiteľov. Moja skúsenosť je ale taká, 

že štandardným postupom získať dotáciu je prakticky nemožné. Hľadanie chýb v 

projektoch a na základe nelogických argumentov dotáciu neposkytnúť, je už 

folklórom... Napríklad to, že žiadosť na kompostéry má 240 strán  - je to 

normálne?? 

Stále pracujeme v núdzovom režime, ale ľudí vybavujeme priebežne a pokračujeme 

aj so zberom konárov. Napriek rôznym obmedzeniam sa nám podarilo vymeniť 

vchodové a interiérové dvere v Dome smútku. Stretnutie ohľadom asfaltovania som 

absolvoval koncom mesiaca a cez maily riešime aj Vaše požiadavky so stavebnou 

komisiou. S predsedom finančnej komisie mám dohodnuté pracovné stretnutie, na 

ktorom budeme riešiť investície na rok 2020. V posledný marcový deň som sa 

rozlúčil s našimi dlhoročnými pracovníkmi, ktorým patrí moja veľká vďaka za ich 

prácu.  

     Marec je na konci a ja verím, že situácia sa v našej krajine upokojí a pomaly sa 

budeme vracať do štandardného života. Prajem Vám všetkým pevné zdravie a silnú 

dávku trpezlivosti... 
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