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Tento mesiac som začal trochu neobvykle. Vrátil som sa do práce
po karanténe a čakalo ma veľa práce. Rôzne nariadenia a stále sa
meniace podmienky pre testovanie, uzatváranie zmlúv a dohôd
a samozrejme príprava druhého kola testovania. Prispôsobovať sa
pokynom zo strany štátu je vyčerpávajúce. Najťažšie je odpovedať
občanom na ich dotazy, keď sa stále dookola menia pravidlá.
Napriek všetkým okolnostiam sme testovanie zvládli a verím, že
v blízkej dobe sa corona vytratí. V dvoch kolách sa otestovalo viac ako
1500 ľudí a na šťastie sa tretie kolo našej obce už netýkalo.
Začali sme so skrášľovaním strednej a poslednej zastávky smerom
do Novák. Riešil som problematiku nájmu pre lekárov v ydravotnom
stredisku. Neustále sa opakujúci problém s parkovaním chceme riešiť
hlavne projektom parkovacej politiky, ktorý vnesie jasné pravidlá do
centra obce. Máme ukončené rekonštrukcie striech a začali sme s
výmenou okien na budove prevádzky. V druhom týždni sme zahájili
práce na rozšírení vodovodu na ulici S. Chalúpku. Pre realizáciu
stavieb šiestich rodinných domov je toto dielo veľmi dôležité.
Prevažnú časť si finančne ako aj legislatívne zabezpečili stavebníci a je
to ukážkový príklad toho, že keď sa spoja sily, ide všetko. Osadili sme
stĺpy osvetlenia chodníka a začali sme s opilovaním drevín. Vytvorili
sme nové zóny zelene pri zastávkach.
Zúčastnil som sa stretnutí, ktoré sú veľmi dôležité pre rozvoj nášho
regiónu a aj celej našej doliny. V pondelok 23.11. sa uskutočnilo
obecné zastupiteľstvo, na ktorom boli prerokované nevyhnutné
záležitosti potrebné pre výstavbu bytovky a dofinancovanie škôl.
Stále prichádzajú nové informácie ohľadom odpadov a zvyšujúcich sa
poplatkov. Samozrejme tieto skutočnosti majú dopad na platby Vás
občanov. Snažili sme sa urobiť čo najpodrobnejší rozpočet nakladania
s odpadmi za rok 2020 a čísla sú alarmujúce.
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Stále viac odpadu a hlavne, separovanie Vás niektorých očividne
nebaví. Na zberný dvor ste priviezli o 30% viac odpadu ako v roku
2019. V stredu 25.11. som inicioval stretnutie za účelom vypracovania
PHSR našej obce. Tento dôležitý dokument je potrebný pri
žiadostiach o dotácie ako aj pri rôznych investičných zámeroch. Opäť
sa dozvedám z médií o ďalších kolách testovania. Nie som
presvedčený, či tieto kroky pomáhajú. Ako uvádzajú starostovia
a primátori, do dnešného dňa neboli uhradené náklady vynaložené
v predošlom testovaní a znova budeme nútení vynaložiť financie na
zorganizovanie testovania. Ani v tomto mesiaci sa nám nevyhli
rozlúčky s našimi spoluobčanmi na miestnom cintoríne. Znova som sa
stretol so starostami okolitých obcí a riešili sme hlavne nakladanie
s odpadmi a výšku poplatkov za odpad. Vo väčšine prípadov sa
poplatok približuje k 30-tim eurám. U nás by sme mali mať 25 eur,
pokiaľ tento návrh prejde schvaľovacím procesom. V sobotu 28.10.
som mal poradu v Nitre ohľadom zberného dvora. Posledný deň
novembra som strávil prípravou žiadostí na odkúpenie pozemkov
a zisťovaní oprávnenosti dôvodov niektorých sťažností spoluobčanov.
Máme za sebou mesiac, ktorý nám svojou poslednou nedeľou
zahájil adventné obdobie. Prajem Vám všetkým veľa pokoja, času so
svojimi blízkymi a hlavne zdravie, ktoré je tak potrebné pre každého
z nás.
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