JANUÁR 2020
Aj tento rok som Vám v prvý deň roka prostredníctvom rozhlasu zaželal
veľa zdravia a úspechov v novom roku. Tiež sa v novoročnom príhovore
snažím o pripomenutie si dôležitých momentov našej obce, ako aj o
poďakovanie občanom za ich prácu a pomoc pri rozvoji našej obce. Popoludní
sme sa stretli v kultúrnom dome na folklórnom predstavení a privítaní roka
2020 ohňostrojom v parku.
Začiatok tohto nového roka vypĺňajú väčšinu môjho pracovného času
inventarizácia obecného majetku a podpisovanie oznámení o voľbách, ktoré nás
čakajú vo februári. Samozrejme zabezpečujem zimnú údržbu, zatiaľ len v rámci
posypu chodníkov a ciest. Absolvoval som stretnutie s predsedom stavebnej
komisie za účelom stanovísk k projektom. S obecným právnikom sme doriešili
pár sťažností a podnetov.
V ďalšom týždni sa hneď v pondelok stretávam s riaditeľom VEPOS-u a
riešime nakladanie s odpadmi a priame dopady na občanov v celom regióne.
Hľadáme východiská, aby bol ekonomický dopad na Vaše peňaženky čo
najnižší. Ďalším dôležitým stretnutím bolo stretnutie so starostami okolitých
obcí, na ktorom sme preberali rôzne témy a samozrejme aj blížiace sa voľby.
Zúčastnil som sa kolaudácie čističky odpadových vôd a pripravujem stretnutie
stavebnej komisie ako aj poradu s hlavným kontrolórom. Neustále prichádzajú
novely zákonov a nariadení, ktorým sa treba prispôsobovať. Čerpal som dva dni
dovolenky, ktorú som aj tak strávil prevažne v práci. Neobišla ma ani chrípka,
ale v takomto počasí niet divu...
Po víkende sme sa stretli na zasadnutí Miestnej akčnej skupiny Magura Strážov,
kde sme prerokovali a odhlasovali strategické dokumenty. Popoludní som sa
zúčastnil na zasadnutí kultúrnej komisie. Témou boli Fašiangy 2020. Prvé
zasadnutie mala aj volebná komisia, kde sa zvolil jej predseda a podpredseda. V
piatok po vypracovaní odpovedí na Vaše mailové dotazy som za účasti
obecného právnika riešil spor chatárov, ktorí sa sťažujú na rušenie nočného
kľudu.
Posledný januárový týždeň som zahájil nákupom spotrebného materiálu v
Prievidzi a stretnutím s poslancami, na ktorom sme sa zaoberali výstavbou
bytového domu a projektu dažďovej kanalizácie. Zúčastnil som sa školenia v
Nitre a okrem bežnej agendy a vybavovania inžinierskych sietí sme privítali aj
novonarodených občanov našej obce. Opakovali sme voľbu predsedu volebnej
komisie z dôvodu vzdania sa mandátu už zvoleného. Posledné januárové dni ma
potrápila porucha vykurovania na obecnom úrade.
Nasleduje mesiac plesov, fašiangov a možno nám napadne aj trochu snehu.
Prajem Vám veselý február a hlavne nezabudnite prísť voliť.
R.Š.

