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     2. septembra sme v areáli Základnej školy zahájili nový školský rok 

2019/2020, opäť začne pre školákov a ich rodičov kolobeh školských 

povinností a úloh. Hlavne prvákom, ktorí sa budú so školou pasovať po 

prvýkrát prajem, aby sa im darilo a aby sa do školy stále tešili... 

Popri vybavovaní bežnej agendy a mailovej pošty som stihol pár stretnutí, 

so zameraním na rozvoj výstavby v našej obci. Rozšírenie inžinierskych 

sietí si vyžaduje dlhú prípravu a samozrejme projektové podklady. 

Začínam robiť kroky na rozšírenie verejného osvetlenia na ul. Podhorská, 

kde obyvatelia čakajú už 22 rokov na osvetlenie ich ulice. Pracovná porada 

s poslancami OZ bola zameraná hlavne na ďalšie kroky dofinancovania 

kultúrneho domu a úprav jeho okolia, zefektívnenie zberu skla 

rozmiestnením ďalších kontajnerov a kontrolou prevedených prác v kem- 

pingu. Na záver prvého septembrového týždňa som absolvoval stretnutie 

na Okresnom úrade v Trenčíne a zasadnutie chatárov v kultúrnom dome. 

Ich plánom je založiť občianske združenie chatárov a zveľaďovať svoje 

okolie. Teším sa z každej Vašej aktivity, a preto budem rád, keď sa 

dohodnú a ochotne im pomôžem. 

     Začínam ďalší týždeň poradou so zamestnancami prevádzky a kontro-

lou vykonaných prác v obci. Mám v pláne doplniť verejné osvetlenie, 

opravujeme cesty a parkoviská. Robíme orez drevín pri cestách, kde už nie 

je možné autom prejsť. Vlastníci to samozrejme totálne ignorujú, a práve 

oni sú povinní údržbu týchto drevín zabezpečiť. Dopĺňame projekt na 

opravu hasičskej zbrojnice, zberného dvora a trpezlivo čakáme na ich 

vyhodnotenie. Pre nových stavebníkov bolo prospešné stretnutie na 

životnom prostredí za účelom rozšírenia vodovodu. Zabezpečil som odvoz 

stavebného a biologicky rozložiteľného odpadu, ktorého ste navozili tento 

rok neúrekom. Narastajú nám aj tony odpadu zo zberných nádob. Potom sa 

netreba pozastavovať nad zvyšovaním poplatkov za odpad, keď ho 

produkujeme stále viac a viac. Cez víkend som veľmi rád podporil našich 

hasičov na súťaži, kde podali vynikajúci výkon. 

     Ďalší týždeň mi začal stretnutím na stavebnom úrade, potom som sa 

zúčastnil stretnutia s predsedom TSK v Liešťanoch a prvý deň týždňa som 

ukončil Zasadnutím obecného zastupiteľstva. 

Riešim nákup pneumatík na UNC a opravu traktora spojenú s prípravou na  

STK. Uskutočnilo sa stretnutie s právnikom a stavebnou komisiou za 

účelom riešenia zmlúv na opravu hasičskej zbrojnice a nájmu za ATC.  
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Prebrali sme aj mnoho iných podkladov týkajúcich sa rozvoja našej obce. 

Vo štvrtok 19.9. som sa zúčastnil pohrebného obradu, kde sme sa rozlúčili 

s našou občiankou. Ďalší človek, ktorého som dobre poznal...  

Na konci týždňa som si naplánoval stretnutie so zástupcami stavebných 

firiem ohľadom úpravy okolia obecného úradu. 

V piatok sa stala na križovatke smerom na priehradu dopravná nehoda. Pri 

jej objasňovaní pomohol kamerový záznam, ktorý si vyžiadali policajti z 

Prievidze.  

V utorok som mal stretnutie so zamestnancami Inšpektorátu práce a kona-

nie ohľadom ťažby štrku v Lome Rokoš. Stred týždňa je pravidelne 

naplnený stretnutiami s Vami a riešením Vašich dotazov a požiadaviek. 

Som rád, že sa opakujú stretnutia, na ktoré prídete s dobrým nápadom,  

a dokonca aj so spôsobom jeho realizácie v praxi. Absolvoval som aj dve 

stretnutia s našim p. farárom, na ktorých sme diskutovali hlavne o 

skrášlení okolia kostola a cintorína. Koniec týždňa som zavŕšil dvomi 

sobášmi a oslavou životných jubileí mojich priateľov. V nedeľu, na 

slávnostnej omši, sme poďakovali za tohtoročnú úrodu. Chválim prekrásnu 

a nápaditú výzdobu kostola, ktorá bola zhotovená z plodov Vašich záhrad. 

     Jeseň je za dverami a ochladenie nás núti skontrolovať a otestovať 

vykurovanie v domácnostiach, ale aj v práci. Želám Vám ešte veľa 

pekných jesenných dní. 

 

                                                                                                R.Š. 

 

 


