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     Predposledný mesiac v tomto roku sa začal dosť špatným 

počasím, a čo je horšie, aj pohrebným obradom. Absolvoval som 

niekoľko stretnutí za účelom rozvoja cestovného ruchu a výstavby 

bytového domu za parkom v centre obce. Vo štvrtok som sa 

zúčastnil školenia CO v Bojniciach. V piatok som mal radosť z 

vysokej účasti detí a rodičov na lampiónovom sprievode, ktorý 

končil v parku pri obecnom úrade, kde sme si vypočuli želania 

žiakov pri vypúšťaní balónov šťastia. Podujatia sa zúčastnili aj 

zástupcovia týždenníka Prieboj, ktorí pre našich občanov 

pripravili akciu za predplatné na budúci rok. Lampiónový 

sprievod sa už stal obľúbenou a peknou tradíciou, za čo patrí 

chvála a vďaka p. riaditeľovi ZŠ, pedagógom, ale aj žiakom, ktorí 

celú akciu pripravujú. 

     Na začiatku ďalšieho týždňa sme spolu so zamestnancami a 

členmi finančnej komisie začali pripravovať rozpočet na rok 2020. 

Znovu chceme budovať, opravovať a zveľaďovať obec.  Bol som 

poverený spraviť prieskum trhu na kúpu stavebného stroja UNC. 

Z tohto dôvodu som absolvoval cestu do Krupiny a spravil som 

obhliadku a skúšobnú jazdu na takýchto strojoch. Stretol som sa s 

občanmi, ktorí majú rôzne požiadavky a verím, že som vo väčšine 

prípadov pomohol. Všetkých nás zasiahla tragická nehoda 

autobusu pri Nitre a zase som sa presvedčil, že život a zdravie si 

treba vážiť, lebo nikto z nás nevie čo a kedy ho čaká. Na piatok 

bol vyhlásený štátny smútok. Sobota už bola veselšia, bola v 

znamení sobášov a osláv životných jubileí. 

     Pondelok ďalšieho týždňa som začal pracovnou poradou so 

zamestnancami, ale aj s poslancami OZ. Je stále čo riešiť a o čom 

diskutovať. Hlavnou témou bola výstavba bytového domu v centre 

obce. Najväčším problémom sú pozemky, ktoré nie sú obecné. 

Konalo sa aj ďalšie zasadnutie finančnej komisie, pretože tvorba 

rozpočtu na rok 2020 je kľúčová pre rozvoj obce. Zvýšenie 

poplatkov za odpad a za opatrovateľskú službu je následkom 

navyšovania nákladov na tieto služby. Každým rokom stúpa cena  



- 2  - 

 

za uskladnenie odpadu a do roku 2023 majú byť všetky povrchové 

skládky uzavreté.  

Príjemným spestrením mojej práce boli jubilejné zlaté a strieborné 

sobáše, ktoré sa každoročne v tomto čase konajú v obradnej sieni. 

S oslávencami, ktorí prijali pozvanie sme strávili príjemné 

popoludnie v slávnostnej atmosfére. Všetkým im želám do ďalších 

rokov hlavne veľa zdravia, ale aj trpezlivosti, tolerancie a lásky. 

Zapájam sa tiež do príprav rôznych kultúrnych podujatí na 

predvianočný čas v našej obci. 

Určite by som stihol oveľa viac dôležitých vecí, keby som sa 

nemusel venovať rôznym kontrolám, ktorým je treba stále 

venovať drahocenný čas, niečo dokladovať a vysvetľovať. 

Niektorí naši občania možno lepšie spávajú, keď vypisujú 

nezmyselné podnety na rôzne úrady. Možno by svoju energiu 

mohli míňať pre rozvoj našej obce nie vypisovaním, 

ohováraním, ale vlastnou prácou a aktivitou. Ale sme ľudia 

rôzni, ja sa snažím urobiť pre našu obec čo najviac 

a samozrejme pri dodržaní všetkých právnych predpisov 

a nariadení. 

     Začíname montáž vianočnej výzdoby a pokračujeme na 

prácach v Dome smútku. Zaoberám sa možnosťou výstavby 

bytovky a riešime problémy v sociálnej a stavebnej agende. 

November sme ukončili vysvätením a zapálením prvej sviečky 

adventného venca pri MŠ. Dúfam, že sa Vám jeho nová poloha 

a aj podoba páči. 

     Prajem Vám pokojný adventný čas...  

  

                                                                                                                                               

                                                                              R.Š. 


