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     Desiaty mesiac som odštartoval pracovnou cestou do Trenčína 

za účelom prevzatia podkladov k schválenej dotácií na kamerový systém vo 

výške 7000 eur. V stredu som mal stretnutie s predsedami našich organizácií 

a členmi kultúrnej komisie. Prerokovali sme najbližšie podujatia, ktoré nás 

čakajú a dohodli sme sa na ich organizácii a spolupráci. Rozlúčili sme sa s 

našim občanom pohrebným obradom a koncom týždňa som zosobášil 

môjho kamaráta s jeho priateľkou. Stále je dosť bežnej agendy, či už 

listinnej alebo mailovej, ktorú musím priebežne vybavovať. 

Momentálne nepriaznivé počasie nám bráni pokračovať v niektorých 

prácach. Finišuje zateplenie steny na budove Ocú a následne dobudujeme 

parkovisko za obecným úradom. Zúčastnil som sa na školení ohľadom 

odpadov. Už aj v médiách je avizovaný nárast cien za uskladnenie odpadov. 

Do roku 2021 až o 70%. Apelujem znovu a znovu na všetkých, ktorí 

odpad netriedia, aby si vstúpili do svedomia a začali separovať. Len 

týmto spôsobom vieme udržať poplatky za odpady na nižšej hranici. Ďalšou 

boľavou témou je budovanie kanalizácie. Bol by som veľmi rád, keby ďalší 

z Vás pochopili vážnosť situácie a prišli na Ocú podpísať zmluvu o 

pripojení sa na kanalizáciu. Inak budeme vo výzve neúspešní pre Váš 

postoj k tomuto projektu.  

Znovu som zavŕšil koniec týždňa dvomi sobášmi, ktoré boli mimo 

obecného úradu. Jeden v Hoteli Baník a druhý v prírode. 

     Ďalší pondelok začínam stretnutím s projektantom dažďovej kanalizácie 

na ulici J. Bottu a vybavovaním agendy. V ZŠ sme odhalili pamätnú tabuľu 

olympionikovi Denisovi Myšákovi, ktorý je našim občanom a bývalým 

žiakom základnej školy. Svojimi športovými výkonmi nám robí veľkú 

radosť, sme na neho pyšní a do ďalších rokov mu prajeme hlavne veľa 

zdravia a úspechov. V Prievidzi som sa zúčastnil na zasadnutí ZMOHN, kde 

sme preberali s mojimi kolegami témy, ktoré trápia hlavne Vás občanov. V 

stredu poobede sa kona uvítanie novonarodených občanov našej obce. 

Dokončila sa oprava steny na budove Ocú a zahájili sa práce na parkovisku. 

Naplánoval som pracovnú poradu poslancov OZ a zúčastnil sa prednášky o 

možnosti zamestnávania cez nový projekt. Pokračujeme v projekte opravy 

budovy hasičskej zbrojnice. Už máme naskladnený materiál a práce môžu 

začať. Počasie nám stále praje, a to je fajn. Údržbové práce v obci 

pokračujú v plnom prúde a verím, že to registrujete - opravené zastávky, 

úprava cintorína a kosenie obce, zaasfaltované výtlky, osadené dopravné 

značenie na priehrade, opílené dreviny na pozemkoch obce, vyčistené  
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kanalizačné vpuste a oprava múru a náter zábradlia pred zdravotným 

strediskom, oprava oplotenia na cintoríne... 

     21.10. 2019 som mal náročný deň. Výberové konanie na zamestnanca 

Spoločného úradu v Novákoch, pohrebný obrad a pracovná porada 

poslancov OZ. Medzičasom agenda a kontrola prác v obci. Po dlhšom čase 

som čerpal 4 dni dovolenky a víkend som strávil s celou svojou rodinou. 

     Posledný októbrový týždeň nám prišlo výrazné ochladenie, až o 12 

stupňov. Obehal som pár úradov a podpísal zmluvu na dotáciu Doplnenie 

kamerového systému. Vybavil som žiadosti a sťažnosti Vás občanov a za- 

meral som sa aj na prípravu zimnej údržby a koncoročných kultúrnych 

podujatí. 

     Máme koniec októbra, pripravujeme sa na dušičky. Zvykajme si na 

chladnejšie počasie a hlavne choroby nech Vás zďaleka obchádzajú. 
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