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     1. septembra sme si pripomenuli Deň Ústavy 
SR. Druhý septembrový deň som sa zúčastnil v 
našej základnej škole na zahájení školského roka 
2021/2022. Verím, že ho žiaci, pedagógovia a 
zamestnanci školy absolvujú bez covidových 
obmedzení a školu si skutočne užijú so všetkým, 
čo k tomu patrí...

 Práce pri obecnom úrade finišovali. Ešte nás 
čaká oprava fasády a budeme pokračovať 
chodníkom oproti pohostinstvu Rokoš. 
Spracovával som agendu, ktorá z časti vyplynula 
zo zasadnutia poslancov OZ ako aj z nových 
projektov, ktoré pripravujeme. Stretol som sa 
opäť s kompetentnými, aby sme vyriešili lekárov 
v obci.  V prvých dňoch nového mesiaca prebehlo
pár stavebných konaní a stretnutie na Správe 
ciest TSK.  Osobne väčšinou vybavím oveľa viac 
ako elektronicky a ja som človek, ktorý vždy 
preferuje dialóg za jedným stolom. Pripravovali 
sme podklady pre získanie cenových ponúk na 
opravu fasády Ocú. Riešili sme aj ponuky na 
odvoz kuchynského odpadu. Aj tento nápad našej
vlády nás bude stáť pekný balík peňazí. Len tak 
na ozrejmenie - 1x nádoba cca 70,-- € mesačne. 

     V pondelok 13.09. som sa zúčastnil na 
zasadnutí v Lazanoch, ktoré bolo za účelom 
pripomienkovania materiálu transformácie Hornej
Nitry. Je to dôležitý dokument v rámci nášho 



regiónu. Doručil som svietidlá verejného 
osvetlenia na opravu a zadal opätovne 
vypracovanie cenových ponúk na dodávku stĺpov 
a svietidiel verejného osvetlenia.

Ceny sa neustále menia, diela sa potom 
predražujú. V stredu sme si oddýchli z dôvodu 
cirkevného sviatku a koniec týždňa som sa 
venoval spolu s poslancami stavebnej komisie 
projektu ďalšieho chodníka a projektu 
dovybavenia  kultúrneho domu. V piatok 
17.septembra ma zasiahla správa o smrti môjho 
dlhoročného kamaráta, ktorý skolaboval na 
hokejovom tréningu vo veku 54 rokov. 

     Po víkende ma čakalo pár stretnutí za účelom 
riešenia porušovania stavebného zákona. 
Užívanie neskolaudovaných stavieb je tiež 
slovenský folklór. Venoval som sa aj opravám 
ciest asfaltovaním, stále je čo plátať. Riešil som 
zber kuchynského odpadu a vidím, že to prinesie 
finančnú záťaž na rozpočet. Zákonom vymysleli, 
že každá obec, či mesto musí mať uzatvorenú 
zmluvu na odchyt túlavých psov. Znovu niekomu 
treba platiť, aby Vám povedal: poraď si ako vieš. 
Stále dokola sa snažíme dostať do obce lekárov. 
Je to ťažký oriešok a tí, ktorí to majú na starosti 
sa tvária, že ich sa to netýka.

     Posledný upršaný septembrový týždeň som 
začal  stretnu-tím na Okresnom úrade v rámci 
projektu chodníkov a na Do-pravnom 



inšpektoráte v Prievidzi. V stredu o 16.00  som 
privítal na úrade rodičov novonarodených detí, 
ktorým som poprial všetko dobré a odovzdal 
drobnú pozornosť. Moc ma mrzí, že stále 
nemôžeme urobiť Uvítanie detí do života tak, ako 
sme boli zvyknutí. Vždy je to jedna z tých 
najkrajších a naj-milších akcií, ktoré 
organizujeme. 

     Elektronická, či listinná pošta je na dennom 
poriadku. Vo štvrtok, 30.9.2021 som sa zúčastnil 
zasadnutia členov MAS Magura-Strážov v Seči. 

     Prajem Vám veľa zdravia a veľa slnečných 
jesenných dní.      

                                                                               
R.Š.         


