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     Mesiac máj vždy začína štátnym sviatkom a stavaním mája. Tento rok 

sme ho postavili bez divákov a kultúrneho programu.  

     Týždeň som začal poradou so zamestnancami prevádzky a určením 

postupu ich prác. Znovu prichádzajú problémy s vytriedeným odpadom. 

Tento krát nám neprišli vyviezť kontajnery so sklom. Je smutné, keď 

musím bojovať s takýmito samozrejmosťami z pohľadu občana. Zberová 

spoločnosť dostane peniaze, povinnosť si nesplní a nám sa odpad hromadí 

v centre obce. 

Zúčastnil som za zasadnutia sociálnej komisie. Hlavnou témou bolo 

pridelenie voľného bytu. Pokazilo sa počasie, čo nám brzdí rozbehnuté 

práce v obci. Nakoľko nebolo možné zorganizovať a uctiť si deň matiek, 

zaslali sme našim mamkám a starým mamkám blahoželanie domov a aj 

touto cestou im ešte raz vyslovujem veľkú vďaku a prajem veľa zdravia.  

7. mája sme boli zvyknutí posedieť si pri vatre a pripomenúť si ukončenie 

2.svetovej vojny. Aj toto podujatie sme museli zrušiť. Priznám sa, že mi 

chýba stretávanie sa s Vami.  

     Po víkende a blahoželaniach svojim mamičkám sme opäť v práci a 

začínam stretnutím s členom dozornej rady StVPS Banská Bystrica. Riešili 

sme rozšírenie vodovodu v našej obci pre nových stavebníkov. Služobnú 

cestu do Trenčína som absolvoval za účelom získania dotácie na opravu 

zábradlia pri potoku v centre obce. Mám dojem, že to bude beh na dlhú 

trať. Znovu som vyzval kompetentných, aby sa príkladne starali o vodné 

toky v našej obci a zaslal som žiadosť na výmenu drevených elektrických 

stĺpov. Prebiehajú rokovania o výstavbe bytového domu v centre obce. 

Od 18.5. prebiehalo školenie týkajúce sa sčítania domov, ktoré je v tejto 

situácii cez internet. Už týždeň vykášame obec a mám radosť z nadšencov 

volejbalu, ktorí upravili ihrisko vyše stavebnín. Verím, že ho budú aj 

využívať. Dozvedeli sme sa, že je možnosť od júna otvoriť naše školské 

zariadenia, čo nám samozrejme prinieslo veľa povinností.  Najviac sme sa 

zamerali na hygienu a kontrolu dodržiavania opatrení určených hlavným 

hygienikom. Verím, že sme vytvorili vhodné podmienky a škola sa dostane 

do starých koľají. Monitoroval som skládky v okolí obce, ktoré vytvárate 

a upratovať ich potom musia zamestnanci obedného úradu. Aj tieto 

náklady sa potom premietnu do poplatku za odpad v roku 2021.  

Je nový týždeň a hneď od rána mám dosť práce s otvorením školy a mater-

skej škôlky. Ide hlavne o Vaše otázky a požiadavky, chápem ako rodičia  
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chcete mať informácie.  

V kancelárií sa stretávam s mnohými stránkami. Niekto prichádza so 

sťažnosťami, niekto s dobrým nápadom, či iniciatívou niečo pre obec 

urobiť len tak. Cením si takých ľudí, ktorí aj v dnešnej dobe vedia a chcú 

niečo urobiť bez nároku na odmenu.   

     V nedeľu nám končí máj a v pondelok začína už šiesty mesiac roka 

2020. Po dlhšej dobe nám uvoľnili opatrenia, čiastočne otvorili hranice 

s Maďarskom a Českom a mnohí pôjdete navštíviť blízkych za hranice SR. 

Prajem šťastnú cestu a vráťte sa zdraví. 
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