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     V druhom prázdninovom mesiaci sme začali 
s požiadavkami na úpravu vodných tokov, nakoľko ľudia
majú strach o svoj majetok a samozrejme správca 
potokov nerieši absolútne nič. Pomohol som ako som 
vedel, aby sme spriechodnili niektoré úseky, a tak vodu 
odvrátili od domov a záhrad. Riešil som aj sťažnosti na 
rušenie nočného kľudu a susedské spory. Začali sme 
z realizáciou projektov ako je oprava hasičskej 
zbrojnice, chodník pri fare a okolie obecného úradu. 
Teším sa z nových vecí. Na rad prišli aj stavebné 
konania a riešenie nelegálne uloženého odpadu. Stretol 
som sa aj s lekármi, ktorí by mohli pomôcť u nás 
v zdravotnom stredisku, a tak zabezpečiť všetkým 
lekársku starostlivosť. Stretnutia s Vami priamo 
v teréne mám veľmi rád a vždy nájdeme spoločné 
riešenie. 

     V piatok 6.augusta som obdržal vyjadrenie poisťovne
Dôvera k mojej žiadosti o zabezpečenie zdravotnej 
starostlivosti. Opäť je ich postoj rovnaký – poraď si ako 
vieš. Stále dokola bombardujem Povodie Váhu so 
žiadosťami o vyčistenie potokov, aby sme tak predišli 
záplavám. Na vstupe do obce máme nový asfaltový 
koberec a vznikol nám aj zaujímavý priestor na 
vysadenie zelene. Čerpal som aj pár dní dovolenky, ale 
niektoré neodkladné záležitosti ma aj tak dotiahli do 
práce. Nelegálne uložený odpad a podnety na čierne 
stavby sa nám hromadia. Aj to je súčasť našej práce. 
Práce pri Dome kultúry idú podľa harmonogramu 
a podarilo sa nám aj odvodniť časť Školskej ulice. Už je 
naprojektovaný aj chodník z Okružnej ulice a verím, že 
sa nám ho podarí aj vybudovať. Vymenili sme 
poškodené osvetlenie a natiahli niekoľko nových lámp. 



     Prehupli sme sa do druhej polovice mesiaca a 
pokračovali sme v príprave ďalších projektov, v prácach
v škole ako aj v škôlke. Pár dní dovolenky som strávil 
väčšinou v práci. Stále je niečo na riešenie a s rôznymi 
ponukami sa roztrhlo vrece. Pripravovali sme 
zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva na 
30.augusta. 

Mali sme kontrolu na šírenie hudobnej produkcie ako aj 
na neoznámené podujatia v ATC. Zahájili sme proces 
rozšírenia elektriky do plánovaného bytového domu. 
Spravil som prieskum trhu na nákup stĺpov verejného 
osvetlenia, ako aj samotných svietidiel. Pri prerábke 
nádvoria bolo potrebné zabezpečiť nový bleskozvod. To 
nás čaká na viacerých budovách. Brány na hasičskej 
zbrojnici sú hotové a čaká nás ešte oprava fasády. 
Stretol som sa aj s projektantom ohľadom dovybavenia 
kultúrneo domu, na čo by sme mohli získať dotáciu. Bol 
som nútený zavrieť na 3 dni úrad z dôvodu prác na 
vstupe do úradu. Do Banskej Bystrice som doručil ďalšie
zmluvy na kanalizáciu. Ako pri každom diele aj pri 
obnove okolia Ocú vznikali problémy, ktoré je potrebné 
hneď riešiť, aby práce mohli pokračovať v dohodnutých 
termínoch. Okrem toho som pripravoval aj iné projekty 
ako rozšírenie osvetlenia a opravu fasády na budove 
obecného úradu. Posledné augustové dni sme si 
pripomenuli 77.výročie SNP, absolvoval som zasadnutie 
obecného zastupiteľstva a rozlúčil som sa na miestnom 
cintoríne až s tromi našimi spoluobčanmi. Určite nám 
budú chýbať.

     Skončil druhý dovolenkový mesiac a pomaly 
prichádzajú chladnej-šie dni, aj keď verím, že slnko to 
ešte nevzdá. Prajem Vám všetkým veľa dobrej nálady...
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