Apríl 2021
1. apríla začali Veľkonočné sviatky, no ani tak sme sa nevyhli
testovaniu, na ktoré prišlo 721 ľudí a z toho boli 2
pozitívni. Je to malé percento a dúfam, že to bude stále lepšie.
Po sviatkoch som riešil problémy s internetom, lebo bez neho
nám nič nefungovalo a nemohli sme pracovať. Bol som na
obhliadke ciest. Máme znovu dosť výtlkov na opravu. Rád by
som opravoval celé úseky ciest, ale tomu bránia stále nové
projekty, pre ktoré by sa cesty opäť rozkopali. Dookola riešim
odkúpenie pozemkov od ministerstva vnútra. Na ich strane je
stále nejaký problém vyjsť obci v ústrety a nebrzdiť našu snahu
budovať a rozvíjať obec. V piatok som prevzal vypracovaný
projekt úprav okolia obecného úradu a už automaticky sme
pripravili sobotňajšie testovanie. Taktiež som dohodol termíny
na obhliadku rozšírenia verejného osvetlenia. Sobota už
samozrejme pracovná. 10.04. sme otestovali 675 ľudí a 2
boli pozitívni.
V nedeľu som spolupracoval
s políciou pri riešení dopravných nehôd a opäť nám veľmi
pomohol kamerový systém.
Ďalší týždeň v pondelok ma okrem odovzdania zápisníc
z testovania čakala príprava zasadnutia poslancov OZ a v
podvečer samotné zastupiteľstvo. Prebrali sme rôzne body
programu, ale hlavne odkúpenie pozemkov od Ministerstva
vnútra, ktoré potrebujeme pod novú bytovku. Riešili sme aj
stavebné veci, a to hlavne nezbedníkov, ktorí nerešpektujú
územný plán našej obce, čo je dôležitý dokument. Každodennú
agendu striedajú nevyhnutné stretnutia, ktoré absolvujem
hlavne z dôvodu úspešnosti jednotlivých projektov v našej
dedine. Za všetky uvediem: brány na budovu DHZ, rozšírenie
verejného osvetlenia, kanalizácia, chodníky, oprava náučného
chodníka a jeho odvodnenie, asfaltovanie výtlkov atď...Koniec
týždňa som sa venoval priehrade a ATC. Aj tam je veľa práce a
problémy sú aj s parcelami, ktoré nie sú obecné. Pripravili sme
ako vždy sobotňajšie testovanie a uvidíme, aké nádeje nám
prinesie nový týždeň čo sa týka pandemických opatrení.
V sobotu som sa stretol s občanmi z Podhorskej ulice za účelom
ústretovosti pri realizácii rozšírenia verejného osvetlenia,
nakoľko sú potrebné ich súhlasy.

Testovanie dopadlo na výbornú. Pozitívnych 0
a otestovaných 727.
Predposledný aprílový týždeň sa niesol v znamení
uvoľňovania opatrení, čo určite prinesie lepšiu atmosféru v celej
spoločnosti. Absolvoval som stretnutia v Prievidzi a Trenčíne,
kde sme prejednali hlavne podmienky budovania chodní-kov
v obci. V stredu som spolupracoval s políciou na objasňovaní
krádeže. Poskytnutím záznamu z kamier sme určite pomohli.
Vybavoval som nový nadzemný hydrant pri hasičskú zbrojnicu
a dal som naceniť informačné tabule do obce. Venoval som čas
aj riešeniu nelegálnych stavieb a novým projektom v rámci
vyhlásených výziev. Záver týždňa patril ako vždy príprave
testovania. V sobotu som sa položením kytice v Dome smútku
rozlúčil s našou občiankou a poobede som zosobášil manželský
pár.
Posledné aprílové testovanie opäť super. 480
testovaných a všetci negatívni.
Posledný aprílový týždeň sa nám trochu vyčasilo. Bežnej
agendy bolo stále dosť a popri nej som sa snažil venovať aj
pripravovaným projektom. Chceli by sme získať aj nejakú tú
dotáciu, čo v tejto dobe nie je vôbec jednoduché. To však
nebolo jednoduché nikdy. Väčšinou ponúkajú peniaze na
projekty, ktoré pre nás nemajú žiadny význam. Bol som aj na
Dopravnom inšpektoráte v Prievidzi ohľadom technického
preukazu od hasičskej Tatry. Riešil som s komisiou aj
dofinancovanie MŠ na mzdu pre špeciálneho pedagóga. Nie je
to jednoduchá záležitosť. Koniec mesiaca priniesol rôzne
povinnosti, ale hlavne dátum 1. máj mi pripomenul, že treba
postaviť máj, ktorý nám bude celý mesiac skrášľovať centrum
obce.
Prajem Vám krásny, slnečný a pokojný najkrajší mesiac roka - máj, ale
hlavne - buďte zdraví...

R.Š.

