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     Tento mesiac som začal odovzdaním hárkov a zápisnice 
z celoplošného testovania. Popoludní sa konalo zasadnutie 
poslancov OZ. Rokovali sme hlavne o majetku obce v ATC, 
oboznámili sme sa z čerpaním rozpočtov MŠ a ZŠ a mnoho 
iného. Všetko nájdete na webe obce. Začali sa práce na 
rozšírení elektriky k novým rodinným domom a oslovil som 
firmy na vypracovanie cenových ponúk k projektu ,,Prístrešok 
na zbernom mieste.“ Prvý víkend sme si zopakovali 
testovanie a príprava takejto akcie zamestná 4 zamestnancov 
obce na 3 dni. Aj ja som už bol z toho unavený a mrzí ma, že inú
prácu som nútený odkladať.

     V pondelok sme na hygienu v Bojniciach odovzdali 
výsledky. Tie moc nepotešili. 6. a 7. februára sa 
otestovalo 855 ľudí a z toho bolo 18 pozitívnych, čo nám 
urobilo 2,10%. 

     Potrebovali sme novú kopírku, lebo 15 ročný stroj vypovedal 
poslušnosť, preto som navštívil firmu, ktorá sa zaoberá 
predajom tejto techniky.  

     9.2. 2021 sa konalo zasadnutie Združenia miest a obcí 
Hornej Nitry. Na zasadnutí bolo odhlasované komuniké, ktoré 
obsahovalo nespokojnosť samospráv z opakovaniami testovania
v kompetencií obcí a miest. Nerobil som prakticky nič iné, len 
som sa  venoval testovaniu stále dokola. 11.2. som sa zúčastnil 
na opätovnom rokovaní ohľadom víkendového testovania, kde 
sme dohodli všetky podmienky. Nakoniec sa testovanie v našej 
obci neuskutočnilo, pridal som na sa stranu viacerých starostov 
a primátorov z celého Slovenska. Verím, že sme bojovali za 
správnu vec a bude v prospech Vás všetkých. 

     Koncom týždňa som doručil cenovú ponuku Trenčianskemu 
samosprávnemu kraju na prenájom traktora s vlečkou na 
ďalších 5 rokov.

     Tretí februárový týždeň som konečne začal riešením svojej 
práce a nie testovaniu. Mal som podĺžnosti voči niektorým z Vás
a boli Vám zaslané odpovede a stanoviská k Vašim žiadostiam.  



Pripravil som stretnutie poslancov zo stavebnej komisie, na 
ktorom sme sa venovali nelegálnym stavbám, výstavbe 
bytového domu a zmene územného plánu. 

     Na konci ďalšieho týždňa sme opäť pripravovali 
testovanie, ktoré skončilo s výsledkom 666 otestovaných
a odhalili sme 6 pozitívnych. 
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 Posledný týždeň v druhom mesiaci bol dosť smutný, nakoľko 
sme sa navždy rozlúčili s našimi spoluobčanmi na miestnom 
cintoríne. Ani takéto udalosti však nezastavia život okolo nás 
a my musíme pokračovať v práci aj bez našich blízkych 
a dobrých priateľov. 

     Zvolal som opäť stavebnú komisiu, s ktorou sme prerokovali 
projekt úpravy okolia Ocú. Na toto dielo sa moc teším a budem 
rád, keď sa nám podarí uskutočniť v tomto roku. Snažíme sa 
urobiť všetky kroky, aby sme dostali stavebné povolenie na 
bytovku a následne sa uchádzali o dotáciu na jej výstavbu. 
Zahájili sme práce na vyprataní kotolne pri „Bielom dome“. 
Vznikne tam priestor na uskladnenie materiálu, či strojov. Je 
veľká škoda, že táto budova nie je celá vo vlastníctve obce, čo 
by nám umožnilo využiť ju v plnom rozsahu. Mal som stretnutie 
s poslancom Národnej rady SR. Prerokovali sme mnoho tém 
a vo veľa veciach sme mali zhodný názor ako zlepšiť úroveň 
života v našej krajine. Rokoval som aj so zamestnancami 
Ministerstva vnútra o kúpe pozemkov v centre obce. 

     Štvrtok, piatok a sobota patrili znovu testovaniu, čím 
sme ukončili druhý mesiac v roku 2021. Tentokrát sa 
testovania zúčastnilo 651 občanov, pozitívnych bolo 7, 
teší ma však, že z našej obce len 3.

     Prajem Vám veľa zdravia a uvoľnenejšiu atmosféru v celej 
spoločnosti.

 S pozdravom                                                                                



                                                                                                     
R.Š.


