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     Tento krásny mesiac sme zahájili športom a kultúrou, a to medzinárod-

ným podujatím Beh na Rokoš a stavaním mája v parku pri obecnom úrade.  

Koncom týždňa sme opäť riešili doplnenie žiadosti „Zberný dvor“, v 
sobotu som zosobášil dvoch zaľúbencov. 

     Druhý májový týždeň som sa venoval hlavne cestám a koseniu v obci. 

S motorkármi som postavil májovú vatru, ktorú sme 7. mája pod Okrúhlou 
vinicou zapálili. V stredu 8. mája som sa zúčastnil a odovzdal ceny pre 

víťazov na pretekoch kanoistov na priehrade. 

Vo štvrtok a v piatok som sa zúčastnil na zasadnutí Združenia miest a obcí 
Hornej Nitry a zástupcov vodárenskej spoločnosti ohľadom kanalizácie. V 

nedeľu sme sa s mamičkami stretli v kultúrnom dome, kde sme spolu 

strávili pohodové chvíle na oslave Dňa matiek. 
     Máme znovu pondelok a pred sebou veľa dôležitých stretnutí. 

Zástupcovia Povodia Váhu ma oslovili s požiadavkou na vypracovanie 

nájomných zmlúv v autocampingu, kde je na ich pozemkoch obecný 
majetok. Ja od nich neustále požadujem údržbu vodných tokov a brehov, 

na čo vôbec nereagujú, a keď, tak negatívne.  

Znovu posielam žiadosť na výmenu drevených elektrických stĺpov. Verím, 
že budeme zaradení do údržbových plánov SSE. Vyšla výzva na 

rekonštrukcie hasičských zbrojníc, do ktorej sa opäť zapojíme. Chceme 

nové brány, okná a fasádu. 
     Ďalší týždeň je predvolebný, tentokrát si volíme zástupcov do 

Európskeho parlamentu.  V utorok som riešil reklamáciu svietidiel 
verejného osvetlenia v Piešťanoch. Zvolal som kultúrnu komisiu za 

účelom príprav oslavy MDD. Aj tento rok ich zorganizujeme v spolupráci 

so ZŠ a miestnymi spoločenskými organizáciami, za čo im už teraz 
ďakujem a dúfam, že nám bude priať aj počasie, ktoré je tento mesiac 

nevyspytateľné… Na konci týždňa som sa venoval kontrole prác v obci, 

posledným prípravám na voľby a v piatok som zosobášil jeden mladý pár. 
V sobotu, 25.5.2019 sa konali voľby. To, ako sme volili v našej obci, bolo 

zverejnené na facebookovej stránke obce. 

     Na 27. mája som zvolal pracovnú poradu poslancov obecného 
zastupiteľstva, nakoľko je veľa tém a problémov, ktorým sa treba venovať 

a riešenia pripraviť na zasadnutie OZ.  
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Venoval som sa tiež zabezpečeniu a určeniu postupu prác pri montáži 
výplní zábradlia na terase kultúrneho domu. Toto bolo potrebné doplniť z 

hľadiska bezpečnosti a dúfam, že sa Vám všetkým bude páčiť. V Prievidzi 

som bol na nákupe spotrebného materiálu. Stretol som sa tiež s majiteľmi 
pozemkov na priehrade, ohľadom výstavby v chatovej oblasti. S pánom 

riaditeľom základnej školy sme sa dohodli na organizácií MDD, ktoré 

bude v nedeľu 2. júna a už teraz sa na Vás a Vaše deti teším. 
 

     Prajem Vám konečne slnečné a teplé  dni.  
 

 

 

 

 

 

 


