MAREC 2021
1. marec nám padol na pondelok a z médií sa
dozvedám, že sme na tom v boji s pandémiou veľmi zle
a všetky obmedzenia sa budú pritvrdzovať. Ja som však
okrem pandémie musel riešiť všetko, čo si riadenie
samosprávy vyžaduje. Rôzne stretnutia a organizovanie
prác v obci boli samozrejmosťou. Opilovanie drevín,
osádzanie stĺpov, zber odpadov, rozmiestnenie
kontajnerov na konáre, nové zmluvy a doho-dy
ohľadom zvozu separovaného odpadu už ani nevnímam
ako niečo výnimočné. Moja snaha bola sústredená aj na
odkupovanie pozemkov pod bytovku, predĺženie
platnosti a modernizácia jestvujúcej čističky za účelom
vyriešenia problému niektorých občanov:,,čo
s odpadový-mi vodami.“ Neustále komunikujem
s ministerstvom vnútra a sloven-ským pozemkovým
fondom a samozrejme s Povodím Váhu. Robím čo viem,
ale niekedy sa len točíme dookola a riešenie si
kompetentní prehadzujú ako horúci zemiak.
Víkendové testovania odhalilo 5 pozitívnych
zo 669 otestovaných.
Pondelok 8.marec sa niesol v znamení osláv sviatku
všetkých žien. Pracovné povinnosti však nepočkali
a zabezpečenie odvozu konárov ako aj spracovanie
materiálov z testovania je už pondelková rutina.
Stretnutie v Trenčíne za účelom odkúpenia pozemkov
som dohodol na 9.marca a bolo úspešné. Stretol som sa
aj s predsedom Urbariátu a rokovali sme hlavne
o využívaní urbárskych pozemkov. Záleží mi na tom,
aby aj okolie našej obce bolo upravené. Zabezpečil som
montáž digestora do Domu kultúry a zakúpili sme aj
umývačku pohárov do baru. Stále som sa venoval
prioritám ako sú projekty bytovky a centra obce.

V prípravnej fáze máme aj projekty nových chodníkov.
Pripravili sme ďalší testovací deň. V Dome smútku som
sa bol rozlúčiť s našimi spoluobčanmi, ktorí nás navždy
opustili.
V sobotu 13.marca sme otestovali 665 ľudí
a odhalili sme 3 pozitívnych.

-2Začala druhá polovica marca a so starostami
okolitých obcí riešime problémy s odpadmi a to hlavne
s odpadom po testovaní. Stále niektorí z Vás
nerešpektujete výzvy legalizácie stavieb a dodržiavanie
stavebných zákonov. Znovu mi nedá nezopakovať:
poznáme svoje práva, ale povinnosti ignorujeme..
Tento problém mi zaberá veľa času, a to hlavne
z dôvodu, že poukazujete jeden na druhého a rieše-nia
sú v tomto čase veľmi zdĺhavé. Pripomienkovali sme
projekty chodníkov a okolia obecného úradu. Záleží mi
na tom, aby to bolo dobre zrealizované. Sú to diela na
niekoľko desaťročí a práve preto si vyžaduje príprava
svoj čas. Zabezpečili sme údržbu drevín v parku
a pozdáva sa mi nápad na vysadenie záhonu F. Madvu,
kde budú vysa-dené bylinky, ktorými liečil. Dal som si
s elektrikárom obhliadku úse-kov určených na
rozšírenie verejného osvetlenia. Napočítali sme cca 25
nových podperných bodov. Stretol som sa s majiteľmi
pozemkov, na ktorých potrebujeme zriadiť vecné
bremená, aby sme mohli stavať bytovku. Záver týždňa
zase patrí testovaniu a informácia, že sa môžu predávať
nápoje v reštauráciách ma prekvapila.

V sobotu sa otestovalo 665 ľudí a 1 bol pozitívny.
Neustále sledujem situáciu v politike, lebo aj to má
dopad na našu prácu. Predĺžený núdzový stav nikoho
neteší a atmosféra v spoločnosti je napätá. Mňa
zamestnávali aj rôzne podnety na polícií, kde som bol
vypovedať ako svedok a konštatoval som, že každé
oznámenie a krivé obvinenie by malo byť spoplatnené.
Mailovej pošty je neúrekom a ani bežnú agendu som
neodkladal. Snažím sa reagovať vždy čo najskôr, aby
sme Vám vyšli v ústrety. Zvolal som poradu so
zamestnancami, na ktorej sme sa dohodli na ukončení
odvozu konárov ako aj na postupe pri ďalších
údržbových prácach. Spravil som si opäť kontrolu na
dodržiavanie stavebného zákona a moje zistenia sú
alarmujúce. Ľudia vôbec nevedia kedy aké povolenie
potrebujú a aký rozdiel je medzi jednotlivými typmi
stavieb. Chce to riadnu osvetu. Koniec týždňa zas patrí
testovaniu.
-3V sobotu 27.marca sme otestovali 638 ľudí, 2 boli
pozitívni. V posledný pondelok v mesiaci, už s letným
časom, som urobil kontrolu vodných tokov so
zamestnancom Povodia Váhu a dohodli sme niekto-ré
veci v rámci údržby. Rozbehli sme žiadosti o vyjadrenia
k niektorým projektom a požiadal som o spracovanie
cenových ponúk na asfalto-vanie, dodávku energií
a výmenu brán na hasičskej zbrojnici. Naďalej rokujem
o rozšírení verejného osvetlenia ako aj o výstavbe
bytovky. Naskytol sa nový problém s testovaním,
nakoľko nám nemocnica nedala stanovisko
k zdravotníkom, no nakoniec všetko dobre dopadlo
a prvý aprílový víkend sa bude testovať.

Zmenili sme na úrade telefónne čísla, ktoré budú
zverejnené na webe ako aj na facebooku. Koniec marca
bol smutnejší, nakoľko sme mali opäť rozlúčku s našim
občanom na miestnom cintoríne.
Do nového mesiaca prajem zdravie a energiu
každému z Vás. Verím, že sa už opatrenia budú
uvolňovať a zmeny možno prinesie aj nový premiér.

R.Š.

