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Tento letný mesiac sa začal opätovným nástupom žiakov do škôl. Ja
som mal stretnutie s chatármi, riešili sme podnety na nedodržiavanie
stavebného zákona. So zamestnancami prevádzky sme upravili cesty na
priehrade a došlo aj k úprave okolia náučného chodníka.. Stretnutia na
stavebnom a sociálnom úrade v Novákoch sú mojou bežnou rutinou, kde
sa riešia hlavne Vaše žiadosti a podnety. Pripravil som s p. ekonómkou a
predsedom finančnej komisie zmeny rozpočtu na základe zníženia
podielových daní a samozrejme aj potreby riešiť súrne projekty ako sú
napríklad strechy na budovách obce, či nákup techniky. Neoddeliteľnou
súčasťou práce starostu sú rôzne kontroly a podnety, ktoré sa nevyhýbajú
ani našej obci. Opäť som vyzval Povodie Váhu, aby si udržiavali vodné
toky, ktoré sú v katastrofálnom stave. Poopravovali sme trochu cesty po
obci, aj na priehrade. Stretol som sa s p. farárom, s ktorým si mám vždy čo
povedať.
Nie je žiadnou novinkou nahlásenie rôznych nelegálnych činností
ktorých sa dopúšťate. Medzi najčastejšie patria nelegálne stavby a
nakladanie s odpadom nie v súlade s legislatívou. Verím, že takýchto
porušovaní bude stále menej. Niekedy sa vinník hľadá veľmi ťažko.
Okrem týchto vecí som riešil prípravu zasadnutia OZ, na ktorom sa bude
rozhodovať o veľmi dôležitých plánoch našej obce, ako napríklad výstavba
bytovky za parkom v centre obce. Čerpal som aj dovolenku, ktorú som
využil na cestu do českej republiky. Absolvoval som pracovné stretnutia so
starostami, ktorého hlavnou témou boli dopady Corony na chod
samospráv. V piatok som ukončil týždeň dvomi sobášmi.
15.6. sa konalo zasadnutie OZ, na ktoré sme pripravili veľa materiálov
a som rád, že sa veľa vecí vyriešilo, ako zmeny rozpočtu, zriadenie DHZ,
rôzne žiadosti od občanov, či zámer výstavby bytovky. Absolvoval som
viacero stretnutí, ktoré sa týkali najmä rozvoja našej obce a jej infraštruktúry. Došlo k výmene niekoľkých stĺpov NN za nové, čo je tiež výsledok
niekoľkých rokovaní. Pripravil som podklady na odpredaj vyradeného
majetku, o ktorý sa môžete uchádzať. Piatkové stretnutia sa konali
prevažne v uliciach obce, kde sme riešili podnety občanov priamo na
mieste. Som rád, že vieme vždy nájsť optimálne riešenia. Cez víkend som
sa zúčastnil porady niektorých organizácii, na ktorých som bol
oboznámený s ich plánmi na druhý polrok 2020. Kultúrne a športové
podujatia sú zatiaľ pozastavené, ale aj napriek tomu sú organizácie
aktívne.

-2Začal som pracovať na príprave projektu bytovky. Verím, že centrum obce
bude lukratívne bývanie pre všetkých a bytovka zapadne do tejto lokality.
Nákup náhradných dielov na naše stroje, ktoré som zabezpečil, je takisto
dobrá investícia. Pokiaľ chceme aby nám slúžili, je potrebné sa o ne aj
starať.
S novým týždňom prišli nové povinnosti, ktoré boli späté s ukončením
školského roka. Rozlúčka s deviatakmi, príhovor v škole a poďakovanie
učiteľom za ich prácu. Stretnutia s predsedom urbáru ako aj s občanmi boli
veľmi konštruktívne a vyriešili sme veľa vecí. Stále dookola bojujem aj s
úpravou potokov, výmenou ďalších stĺpov NN a snažíme sa pripravovať aj
nové projekty.
Na záver mi dovoľte popriať Vám pekné slnečné leto plné nových
zážitkov a priateľov.
S pozdravom
R.Š.

