Október 2020
Koncom 40. týždňa sme sa prehupli do ďalšieho mesiaca, ktorý nám
hneď pripomenul, že začína jeseň a zrážok si užijeme nad mieru.
Podpisom zmluvy na výstavbu bytového domu pokračuje projekt rozvoja
našej dediny. Zadal som vypracovanie architektonickej štúdie parkovacích
plôch pred bytovkami v centre obce. Kontrolou na zbernom mieste som
zistil, že sa nám násobí množstvo odpadu, čo má samozrejme priamy
dopad na náklady s odpadmi.
Po daždivom víkende som na úrade prijal niekoľko občanov s ich
požiadavkami, ktoré viac menej súviseli s úpravou ciest po dažďoch.
Začali aj práce na výmene strešnej krytiny na budove obecného úradu. Je
to v poradí už šiesta budova obce, ktorá si vyžiadala opravu strechy za
môjho pôsobenia v úrade. Začali sme s posledným kosením cintorínov v
tomto roku. V pláne máme vynovenie obradnej miestnosti v Dome smútku
ako aj vonkajšej omietky.
Inicioval som stretnutie s predsedami organizácií, aby som ich
oboznámil s podmienkami dotácie na rok 2020, ktoré sme ponížili na
základe pandemických opatrení. Ďalej som hovoril o možných
podujatiach, ktoré sme za dodržania nariadení schopní organizovať.
Novými opatreniami sa všetko zrušilo a bol vyhlásený núdzový stav.
Takže tento rok sa s veľkou pravdepodobnosťou už hromadné podujatia
konať nebudú.
V novom upršanom týždni som absolvoval stretnutia hlavne ohľadom
výstavby bytového domu a vývozu odpadov. Zvolal som zasadnutie
stavebnej komisie za účelom potrebných vyjadrení k niektorým podnetom
a žiadostiam. Hlavným bodom bolo prejednanie napojiteľnosti novej
bytovky na inžinierske siete. Stihol som prezuť zimné pneumatiky a v
podvečerných hodinách som bol poďakovať dobrovoľným hasičom za
zásah v ZŠ. Som rád, že nedošlo k veľkým škodám. Obnovil som jednanie
o kanalizácií a bol som požiadaný doručiť podpísané zmluvy občanmi do
Banskej Bystrice.
Ďalší týždeň sa nám umúdrilo počasie a pokračovali práce v obci ako aj
na streche obecného úradu. Stretnutia s projektantmi a členmi stavebnej
komisie sa pravidelne opakujú a pri takom diele ako je bytový dom je
neustále čo riešiť. Inicioval som stretnutie starostov dotknutých obcí
plánovanou aglomeráciou za účelom dohody na ďalšom postupe pri snahe
o vybudovanie tohto diela.

- 2 Koniec mesiaca nám priniesol celoplošné testovanie, s čím sa zmenili
všetky priority. Túto akciu som zabezpečoval prácou z domu, prevažne
telefonicky a mailovou komunikáciou, nakoľko som bol aj ja v karanténe.
Neviem, čo nám prinesie ďalší mesiac, už teraz vieme, že Sviatok
všetkých svätých sme strávili zákazom vychádzania a nie všetci sme mohli
sviečku zapáliť na cintorínoch. Prísne oparenia nám pokračujú, vrátane
zákazu vychádzania, a tak Vám prajem, aby ste boli trpezliví a hlavne, aby
ste toto obdobie prežili v zdraví...
S pozdravom

R.Š.

