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     Začiatkom prvého prázdninového mesiaca sme 
uzavreli a vyhodno-tili realizátora diela úprav okolia 
obecného úradu a absolvoval so stretnutia ohľadom 
lekárov v našej obci. Čakal nás predĺžený víkend a ja 
som bol pozvaný na súťaž hasičských družstiev a na 
schôdzu klubu dôchodcov. V mojich príhovoroch som sa
snažil spomenúť tie najdôležitejšie udalosti, ktoré sa 
dotýkajú tej-ktorej organizácie. V pondelok 5.júla sme 
sa boli rozlúčiť s dvomi našimi spoluobčanmi na 
miestnom cintoríne. Od utorka som sa venoval príprave 
stretnutí stavebnej a finančnej komisie, ako aj 
pracovným cestám do Trenčína a Piešťan za účelom 
vyriešenia niektorých povolení na výstavbu by-tovky. 
Dohodol som si stretnutie s riaditeľom nemocnice 
v Bojniciach, na ktorom sme sa venovali zabezpečeniu 
zdravotnej starostlivosti v našej obci. Mal som kontrolu 
z Okresného úradu v Prievidzi za úče-lom zisťovania 
nelegálneho využívania pozemkov na iné účely ako sú 
určené územným plánom. Záver šetrenia mi bude 
oznámený po ukončení celého procesu. V piatok 
poobede som navštívil mladých hasičov v ich campe 
v ZŠ. Program mali naplánovaný na 3 dni. Dúfam, že sa 
veľa naučili...

     Pomaly sa nám blížila polovica júla a pokračovali 
sme v začatých prácach, a to v oprave info tabúl na 
priehrade, kosením, opravou kanalizácie v škole, 
zberom trávy, opravou cesty Jílemnickeho atď.. Na 
úrade ste nás navštevovali so svojimi žiadosťami aj 
sťažnosťami, ktoré je potrebné riešiť. Riešil som 
nelegálne stavby a stretol som sa aj s predsedami 
komisií, ktorí mi neraz pomôžu problém vyriešiť. Z médií
sa dozvedám ako Banskobystrický samosprávny kraj 



zariadil zdravotnú starostlivosť pre svojich ľudí. Verím, 
že takýto profesionáli sa nájdu aj v našom VÚC, pretože 
problém lekárov a poskytovania zdravotnej 
starostlivosti sa týka aj nás v Trenčianskom kraji. 

     Pondelok 19.7. bol výnimočný z pohľadu telefonátov.
Niekoľkokrát som pomáhal pri riešení podnetov 
policajtom ako aj občanom, ktorí boli oklamaní.. Je 
neuveriteľná doba, kde slovo chlapa a zdravý rozum zo 
dňa na deň zaniká. Ďalej neporiadnikov riešia dotknuté 
inštitúcie. Urobil som aj kontrolu bufetov v campingu, 
a to hlavne z pohľadu stavieb ako takých. Riešil som aj 
cenové ponuky na stĺpy a svietidlá verejného 
osvetlenia. Verím, že rozšírenie osvetlenia sa nám 
v tomto roku podarí. Počasie nás naďalej skúša 
a nevyhli sa nám ani búrky. Naďalej som sa venoval 
projektom, ktoré rozbiehame a prichádza ich realizácia. 
Zabezpečil som rozvoz navozenej frézovanej asfaltovej 
drte, ktorá poslúži na úpravu niektorých úsekov ciest. 
Absolvoval som  niekoľko stretnutí za účelom zmien 
územného plánu, ako aj stretnu-tia so žiadateľmi na 
tieto zmeny. 

     Posledný júlový týždeň som začal poradou so 
zamestnancami. Dohodli sme sa na postupe prác tak, 
aby sme sa prispôsobili  počasiu, ale hlavne odvozu 
odpadu. Riešil som rôzne podnety a sťažnosti. Tie sa 
striedali so stavebnými konaniami, ktoré neraz prinesú 
nové skúsenosti. Počasie nám prialo a mohli sme 
realizovať opravy ciest, výmenu poškodených osvetlení,
ako aj pokračovať v kosení. Práce na oprave kanalizácie
pokračovali v škole. Venoval som sa aj kontrole 
separovania odpadov v rodinných domoch, bytovkách, 
aj vo firmách. Pri niektorých zisteniach som sa nestíhal 
čudovať, čo vhadzujete medzi komunálny odpad: stále 
je problém rozlíšiť, aký odpad máme kde hodiť. Záver 



tohto mesiaca bol v znamení jubileí a osláv výročí 
sobášov, či okrúhlych narodenín zamestnanca obce. 
Všetko bolo v znamení čísla 50.

     Všetkým Vám želám zdravie a energiu do ďalších 
letných dní.

                                                                                         
R.Š.


