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Prvé dni tohto mesiaca sa niesli v znamení vianočnej výzdoby obce
a blížiaceho sa Mikuláša. Nakoľko situácia nedovoľuje organizovať akciu
Mikuláš pri studničke, kde sa rozdávali mikulášske darčeky, finančne sme
podporili balíčky pre deti v materskej a základnej škole.
Pokračujeme výmenou okien na budove prevádzky a pripravujem podklady
na aktualizáciu PHSR obce. Stretnutie s projektantom za účelom vypracovania
projektu opravy Domu smútku a okolia obecného úradu som absolvoval
v strede týždňa. Zasadnutie rady ZMOHN v Prievidzi ohľadom transformácie
regiónu Hornej Nitry bolo za účasti hostí, ktorí tento projekt pripravujú. Stretol
som sa s členmi sociálnej komisie na ich zasadnutí, kde riešili hlavne požiadavky
Vás občanov. Navštívil ma aj p. farár. Porozprávali sme sa, aký dopad má
pandémia na našu prácu a do akej miery ovplyvňuje veriacich v našej farnosti.
Kontrolou na zbernom dvore som sa znovu uistil v tom, že má význam umožniť
Vám priviesť odpad na toto miesto. Som rád, že sme sa zbavili čiernych skládok
v okolí obce. Znovu a znovu sa venujem splaškovej kanalizácií, ktorú potrebuje
každá obec. Predseda stavebnej komisie ma pozval na stretnutie, kde sa
prejednávali podnety občanov ohľadom zmien územného plánu. Vždy sú
najväčším problémom prístupové komunikácie. Pripravil som materiály na
zasadnutie poslancov OZ, ktoré sa konalo 14.decembra. Najdôležitejším bodom
bolo schválenie rozpočtu na rok 2021. Hospodárili sme na výbornú, tak sa
teším, že si porobíme veľa nových vecí v našej dedine. Koniec roka sa blížil
a mňa zamestnávala aj príprava rôznych stretnutí a zasadnutí v súlade
s nariadeniami hlavného hygienika a vlády SR, čo nie je jednoduché. Posledné
dni pred Vianocami som plánoval vývoz odpadu a služby na zbernom mieste.
S p. riaditeľom ZŠ sme rokovali za akých podmienok prebehne testovanie žiakov
a rodičov po novom roku. V MŠ sa nám znížil počet škôlkárov, a tak som
rozhodol škôlku zavrieť. Ani medzi sviatkami sme neoddychovali. Zamestnanci
Ocú tu boli pre Vás každý pracovný deň.
Verím, že ste aj napriek obmedzeniam prežili pokojné sviatky a do nového
roka vykročíme spoločne, oddýchnutí a plní pozitívnej energie, ktorá sa počas
najkrajších sviatkov roka medzi ľuďmi tvorí.
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