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     Prvý augustový týždeň začal poradou s pracovníkmi prevádzky. Mali 

sme zvoz komunálneho odpadu, odvoz bielej techniky a zahájili sme 

rekonštrukciu strechy na budove prevádzky. Máme v pláne aj výmenu 

okien a celkovú opravu tejto budovy.  

     Stretnutia s obecným právnikom a zároveň predsedom stavebnej 

komisie som absolvoval za účelom zámeny pozemkov pred budovou 

polície ako aj na prístupovej ceste k nej.  

Príprava projektov ako rekonštrukcie striech, výstavba bytovky, nákup 

okien, kanalizácia a iné, zaberú dosť času. Venoval som sa tiež mailovej 

agende. Rôzne žiadosti a podnety od Vás, ako aj vyjadrenia či požiadavky 

inštitúcií, ktoré sme oslovili s našimi zámermi. Najviac poukazujete na 

porušovanie zákona o odpadoch a stavebného zákona. Všetky podnety 

riešime a snažíme sa, aby došlo k náprave. Pripravil som už štvrtú výzvu 

pre Vás, aby ste podpísali zmluvu o pripojení sa na kanalizáciu. Všetko 

brzdíte Vy sami.  

Nevyhýbajú sa nám ani tie horšie udalosti ako sú pohreby. Rozlúčili sme 

sa s našimi spoluobčanmi a vždy mi to pripomína ako sme tu krátko. 

Naopak veľmi ma teší, keď sa dozviem o tom, že sa uzatvárajú nové 

manželstvá, či pribúdajú novonarodení občania našej dediny. Ale taký je 

kolobeh života a ten ovplyvniť nedokážeme. V sobotu sme mali ďalšie 

podujatie v motokrosovom areáli. Vždy sa tam rád idem pozrieť, motorky 

ma sprevádzajú celý život. 

Posledný augustový týždeň som zahájil stretnutím v Trenčíne, kde som bol 

na rokovaní ohľadom rekonštrukcie ciest na našej doline. Ďalším 

dôležitým stretnutím bola porada starostov okolitých obcí, na ktorej sme 

diskutovali hlavne o odpadoch a protipovodňových opatreniach. Pracovné 

stretnutie s obecným právnikom, či členmi stavebnej komisie je vždy 

veľmi dôležité a pre dedinu prospešné. Riešili sme niekoľko sťažností a 

priestupkov. 

Porada s riaditeľmi a príprava zahájenia nového školského roka bola 

poznačená novými odporúčaniami, za akých podmienok môžu žiaci 

nastúpiť do školy či škôlky. Ten vírus nás riadne trénuje. Už je znova 

koniec mesiaca a pomaly sa nám blíži koniec leta. Tak si ho ešte poriadne 

užite... 
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