JANUÁR 2021
Po novoročnom príhovore a predĺženom víkende sa
mi začal siedmy rok vo funkcii starostu.
Naďalej platia sprísnené opatrenia pre pandémiu
kovidu a náš úrad funguje tiež v obmedzenom režime a
vybavujeme naďalej len súrne prípady a po
telefonickom dohovore. Pravidelne chodím kontrolovať
výmenu okien na budove prevádzky. Moja práca bola
obohatená hlavne rokovaniami s riaditeľmi škôl.
Neustále sa meniace podmienky otvorenia a fungovania
školských zariadení nám spôsobovali byť každý deň
v strehu, čo nové sa zas udeje. Bol som nútený pozvať
si prenajímateľov nášho ATC, ktorí nedodržujú zmluvné
podmienky. Tento problém si vyžiadal aj stretnutie
členov stavebnej a finančnej komisie.
Údržbu si tiež neustále vyžaduje náučný chodník na
priehrade. Došlo na viacerých úsekoch k jeho
znečisteniu naplaveninami. Pri čistení nám dobre padla
pomoc od rybárov, ktorí sa na údržbe zúčastnili.
Nový týždeň prináša nové informácie o nariadeniach
vlády a hlavného hygienika. Obmedzenia stále
pritvrdzujú a čaká nás opätovne celoplošné testovanie.
Zvolal som pracovnú poradu zamestnancov, na ktorej
sme okrem iného riešili aj zabezpečenie testovania.
Stretol som sa aj s poslancami ohľadom ďalších krokov
pri riešení zlej spolupráce pri spravovaní majetku obce
v ATC. Neustále dookola riešime podklady k výstavbe
bytovky a trochu starosti nám narobil aj prvý sneh.
Stále ste si nezvykli na to, že sa nám nedá naraz aj
odhŕňať aj posypať a znovu odhŕňať... Prosím Vás o
trochu trpezlivosti.

Ďalší týždeň mi začal bez ohľadu na obmedzenia
stretnutím v Piešťanoch ohľadom čističky odpadových
vôd, ktorá slúži pre časť domov našej obce. Ďalšie
pracovné dni som venoval príprave celoplošného
testovania, ktoré nariadila vláda SR. Nechali to všetko
-2na obce a my sme sa s tým museli popasovať. Dúfam,
že to už všetko skončí... Veľké ďakujem patrí všetkým
zamestnancom Ocú ako aj dobrovoľníkom za
zorganizovanie testovania. Výsledky boli priaznivé,
nakoľko zo 790 otestovaných bolo len 6
pozitívnych, čo bolo 0,76%.
Posledný januárový týždeň som začal organizáciou
upratovania po testovaní. Doručil som výsledky do
Bojníc, kde boli spracované pre celoslovenské
vyhodnotenie. Pokračoval som stretnutím s konateľom
ATC, ktorý prišiel s novými návrhmi a doriešili sme
úhradu nájmu. Opäť som inicioval stretnutie starostov
za účelom prípravy ďalšieho kola testovania. Potrápilo
nás aj sneženie, ktoré bolo ozaj výdatné a zamestnanci
prevádzky odhrnuli dedinu za pár hodín. Zaslúžia si
pochvalu. Venoval som sa aj s hlavným kontrolórom
príprave zasadnutia poslancov OZ. Program je
štandardný a najzložitejším bodom programu bolo ako
ďalej s prenájmom obecného majetku v ATC.
Testovanie 30. a 31. januára dopadlo oveľa
horšie ako to predošlé. Otestovalo sa 842 osôb
a pozitívny test vyšiel 10-tim z nich, čo nám
urobilo 1,18%. Chcem všetkým, ktorí pomáhajú
pri testovaní moc poďakovať. Takto sme ukončili

prvý mesiac roka 2021. Prajem Vám viac a viac zdravia,
nech už máme späť normálny život.
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