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     1.máj – sviatok práce sme oslávili dobrým 
výsledkom v testovaní na COVID, a to zo 426 
otestovaných nebol nikto pozitívny. Od pondelka 
som si naplánoval viacero stretnutí, ktoré boli 
prevažne za účelom riešenia nelegálnych stavieb,
ako aj budovania chodníka v autocampingu. Veľa 
projektov je pred dokončením a teším sa na ich 
realizáciu. Projekt úprav okolia obecného úradu si
tiež vyžiadal viacero konzultácii, a to hlavne 
v rámci dopravného usporiadania. Neobchádzajú 
nás ani rozlúčky  s našimi občanmi na miestnom 
cintoríne. Opäť som bol položiť kyticu kvetov vo 
štvrtok 6.mája. Zvolal som poradu zamestnancov,
aby sme sa mohli poradiť ako budeme ďalej 
postupovať v práci a hlavne čo sú pre nás 
momentálne priority. Rozposlali sme pozdravy 
našim matkám, ktoré mali v nedeľu 9.mája svoj 
deň. Ešte raz im prajem  zdravie a energiu. Veľmi
ma mrzí, že nám opatrenia stále bránia stretnúť 
sa, porozprávať a spoločne tento deň 
s mamičkami osláviť.

     Začali sme s kosením a úpravou parku ako aj 
cintorínov. Výmena oplotenia bola už potrebná 
a pravidelná údržba je už samozrejmosťou. 
V škole sme osadili nové prvky na detské ihriská, 
veď ich využívajú deťúrence každý deň. Už po stý 
krát som obvolával inštitúcie za účelom vyjadrení 
k stavbe nového bytového domu. S p. riaditeľkou 
MŠ som riešil plánované investície ako aj ich 



financovanie v tomto roku. Snažím sa o opravu 
zbrojnice a môj rest k rozšíreniu verejného  
osvetle-nia má už tiež riešenie. 10.mája išla do 
pošty pozvánka 105 chatárom z priehrady na 
stretnutie za účelom legalizácie, prípadne 
odstránenia ich stavieb. Je to ťažká téma, ale aj 
stavebný zákon je potrebné rešpektovať. V utorok
11.mája som sa zúčastnil na zasadnutí rady 
Strategicko-plánovacieho regiónu Prievidza, kde 
som bol nominovaný za člena pre rudniansku 
a vestenickú dolinu. V stredu som bol na 
pracovnej ceste v Nitre. Prejednávali sme 
možnosti čerpania dotácii...

     13.mája sa konalo zasadnutie Združenia miest
a obcí Hornej Nitry v Diviakoch nad Nitricou. 
Rokovanie sa zameralo na aktuálne problémy 
v samospráve a kompetencie, ktoré zaťažujú 
rozpočty miest aj obcí a nie sú dofinancované zo 
štátu.  Zasadnutia sa zúčastnilo 46 starostov 
a primátorov. Počasie nám stále nepraje, čo 
zdržuje práce v obci, ktoré sme si naplánovali.

     Ďalší týždeň začína opäť dažďom, čo však 
neovplyvňuje moju náladu a chuť pracovať. Vždy 
je potrebné vymyslieť čo treba robiť aj v takomto 
zlom počasí. Pokračovali sme na úprave interiéru 
Domu smútku a oprave ciest. Dohodol som 
stretnutie s vlastníkmi pozemkov, na ktorých je 
možná výstavba rodinných domov. Naše 
stretnutie bolo prospešné pre obe strany. Správa,
že mi zomrel dobrý kamarát a človek, ktorý 



pomáhal, kde mohol, ma zaskočila. ,,a ešte tak 
mladý“...Bude mi neuveriteľne chýbať. Zúčastnil 
som sa na výbere fotografií, ktoré budú súčasťou 
vestibulu obecného úradu a Domu kultúry. Robil 
som rozhovor do novín a zvolal zasadnutie 
starostov, za účelom riešenia zabezpečenia 
zdravotnej starostlivosti v našej obci ako aj 
problematiku pôsobenia Polície SR na našej 
doline. 

     Vo štvrtok 20.mája som sa na cintoríne 
naposledy rozlúčil s našim spoluobčanom Jánom 
Svitkom.  V sobotu som sa stretol s testovacím 
tímom a v nedeľu som navštívil rodinu zosnulého 
kamaráta. 

     Pomaly sa blížil koniec mesiaca a dozvedali 
sme sa stále o nových uvoľňovaniach  
pandemických opatrení. V pondelok som bol na 
stavebnom úrade a hlavne som sa povenoval aj 
mailovej agende. V utorok 25.mája ma ráno 
navštívili vlastníci pozemkov na priehrade, ktorí 
sú nespokojní s prevádzko-vaním ATC, ale hlavne 
s konateľom spoločnosti. Navrhujú zmenu a to 
vyhlásením novej súťaže na prenájom obecného 
majetku ako aj ich pozemkov. Od 9.00h som 
rokoval so starostami obcí rudnianskej doliny 
o zabezpečení zdravotnej starostlivosti 
v Nitrianskom Rudne. Zápis z rokovania bol 
zaslaný poslankyni TSK, ktorá ma informovala 
o podaní žaloby na štát za neposkytovanie 
dostatočnej zdravotnej  starostli-vosti v našom 



regióne. Dúfam, že sa dopracujeme k zmene 
v tejto napätej situácií. Mrzí ma, že kompetentní 
dávajú ruky od problémov preč a vôbec ich 
neriešia. Opäť som oslovil vodárne v Banskej 
Bystrici o súčinnosť pri realizovaní projektu 
odkanalizovania našej obce. Druhá polovica 
týždňa patrila stavebným konaniam, v sobotu 
som po dlhšej dobe v obradnej sieni zosobášil 
dvoch snúbencov  a v nedeľu som na birmovke 
v našom kostole privítal nitrianskeho diecézneho 
biskupa Mons. Viliama Judáka.  

     Dúfam, že s príchodom ďalšieho mesiaca príde
aj krajšie počasie ako aj ďalšie uvoľnenie 
kovidových opatrení, aby sme mohli stráviť 
krásne leto a aby sme sa konečne mohli stretnúť 
na nejakom obecnom podujatí. 

Hlavne nech ste zdraví...

                                                                              
R.Š.


