Október 2021
Prvý októbrový deň som okrem mnohých
pracovných povinností zosobášil dvoch mladých
ľudí. Od pondelka som sa venoval pár
sťažnostiam v rámci susedských vzťahov.
Neprestával som bojovať za otvorenie novej
ambulancie v našej obci ako aj za zlepšenie
starostlivosti v rámci regiónu. V Trenčíne som bol
s p. matrikárkami na finančnej správe, kde si
prevzali certifikáty potrebné pre vykonávanie ich
povolania. Na stredu poobede som zvolal poradu
s pracovníkmi prevádz-ky. Zaoberali sme sa
hlavne plánmi na najbližšie obdobie, riešili sme
STK našej techniky, opravy a jej údržbu ako aj
dokúpenie opotrebovaných zariadení. Veď
napríklad hladká lyžica na UNC vydržala 33 rokov.
Neviem, či toľko vydrží aj nová. Veľa času
a energie si pýtajú projekty, ktoré realizujeme,
ako aj tie plánované do budúcna.
Na začiatku ďalšieho pracovného týždňa som
absolvoval stretnutie s majiteľmi pozemku
v parku, ktorí svojim podne-tom k územnému
konaniu pribrzdili výstavbu bytovky. Rokovania sa
opakovali a výsledok je zatiaľ neurčitý. V stredu
13.10. sme mali stretnutie so zástupcami
projektu kanalizácie a dotknutými starostami
obcí. Dohodli sme sa na ďalšom termíne, a to 15.
január 2022, dokedy doručíme do Banskej
Bystrice podpísané zmluvy o pripojení. Celodenné
zasadnutie Združenia miest a obcí Hornej Nitry

a stretnutie s predsedom finančnej a stavebnej
komisie ma v práci zdržalo do večerných hodín.
Koniec týždňa patril porade so zamestnancami
ako aj kontrole stavebných prác. V sobotu som
absolvoval dva sobá-še.
Ďalší týždeň priniesol pár zmien v covidovej
situácií. Zaznamenali sme zvýšený počet
pozitívne testovaných v škole, aj medzi občanmi.
Je potrebné dodržiavať opatrenia a na-riadenia,
ktoré stále niektorí z nás pokladajú za zbytočné.
Zvolal som pracovné stretnutie poslancov OZ za
účelom riešenia podnetu Ing. Borisa Špánika
k územnému konaniu pláno-vaného bytového
domu. Bolo navrhnuté riešenie posunutím stavby.
Zorganizoval som stretnutie starostov obcí našej
doliny ako aj obcí Spoločného úradu v Novákoch.
Riešili sme hlavne navýšené výdavky obcí na
základe rastu cien energií
a aj materiálov.
Venovali sme sa aj výzvam a dotáciám, ktoré
smerujú na Hornú Nitru v rámci jej transformácie.
Riešenie Vašich sťažností a podnetov je už bežná
vec. Pravidelne sa tiež venujem mailovej agende,
ktorej tiež stále pribúda. V piatok som mal poradu
s pracovníkmi na prevádzke. Veľmi účelové bolo
aj stretnutie s p. Kováčikom, zástupcom TJ
Priehrada, na ktorom sme si dohodli dôležité
postupy. Dosť času mi zabrala aj príprava
materiálov na zasadnutie obecného
zastupiteľstva. Samotné zastupiteľstvo bolo ako

vždy konštruktívne a k veci. Vyriešili sa mnohé
žiadosti a podnety a tiež zmena rozpočtu. Na
ďalší deň som sa venoval agende a cenovým
ponukám na opravu strechy obecnej budovy.
Rozbehli sa práce na chodní-ku od zdravotného
strediska na ul. Okružná. Nakúpil som potrebný
materiál a náhradné diely na prevádzku.
Zabezpečili sme opravu a servis rekuperácie
a pokosili cintoríny. Posledný víkend mesiaca
patril svadobným obradom.
Október – mesiac úcty k starším je za nami…
Aj touto formou chcem našim seniorom popriať
pevné zdravie, veľa úsmevu, elánu, veselú myseľ
a radosť zo života. Nech ďalšie roky prežijú
obklopení láskou, úctou a pozornosťou svojich
najbližších a vďačnosťou nás všetkých.
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