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     Predposledný mesiac v tomto roku sme začali 
spomienkou na našich blízkych, ktorí už nie sú medzi 
nami a veľmi nám chýbajú. Čo sa týka práce, zahájili 
sme dopĺňanie verejného osvetlenia, orezávanie drevín,
zberom odpadu a čistením niektorých šácht. Mne sa 
podarilo ziniciovať pár stretnutí, ktoré riešili projekt 
bytovky, chodníkov ako aj dlho plánovanej kanalizácie. 
Stretnutia s riaditeľom školy a predse-dom stavebnej 
komisie boli veľmi produktívne a riešili sme hlavne 
problémy v rámci údržby a opráv ako aj možnej kúpy 
nehnuteľnosti do majetku obce. Bolo treba schváliť 
niektoré dizajnové návrhy a roz-hodnúť o ďalších 
prácach v obci. Čakali nás technické kontroly trakto-rov 
a jeden z nich sa dočkal aj malej GO. Stavebné konania 
sa nám predlžujú, čo ovplyvňuje hlavne pandémia a nás
to zdržuje v práci. Písomná agenda a časté požiadavky 
na zmenu ÚP zaberajú dosť času. Verím, že vyhovieme 
čo najviac žiadateľom. Bol som sa tiež rozlúčiť na 
miestnom cintoríne s p. Hlinkom, ktorý mi bol 28 rokov 
susedom. Česť jeho pamiatke.

     Urobil som si kontrolu na výstavbe chodníka 
a oprave omietky na budove obecného úradu, kde sme 
riešili hlavne opätovné zapojenia alarmu a hodín ako aj 
montáž potrebných tabúľ. So zamestnancom Povodia 
Váhu sme sa stretli za účelom odvozu konárov z okolia 
priehrady. Bol som predvolaný k policajtom ako svedok 
fyzického násilia, ale túto skutočnosť som nevedel 
potvrdiť. Aj to je súčasť mojej práce. Ďalšia smutná 
správa. Za mojim bývalým susedom odišla aj jeho 
manželka p. Hlinková. Budú mi obaja chýbať.    

     Pripravovali sme návrh rozpočtu na rok 2022. Snažili
sme sa zahrnúť do investícií všetko potrebné pre našu 



obec. Opäť sa nám priostrila pandemická situácia 
a zavádzali sme aj my opatrenia pre bezpečnosť 
zamestnancov. Rušil som niektoré stretnutia alebo som 
ich preložil do iných priestorov. Na pondelok 22.11. som
zvolal mimoriadne zastupiteľstvo z dôvodu schválenia 
spoluúčasti k výzve 

na dovybavenie kultúrneho domu. Ukončili sme práce 
okolo obecného úradu a nachystali adventný veniec, 
ktorý nám pri MŠ symbolizuje príchod vianočných 
sviatkov. Zastupiteľstvo bolo krátke, ale chvíľu sme 
ešte diskutovali o rôznych problémoch a o rozpočte. 
V stredu 24.11. som sa dozvedel veľmi smutnú správu 
o úmrtí poslanca obecného zastupiteľstva, obecného 
právnika, ale hlavne môjho dlhoročného kamaráta JUDr.
Milana Sobotu. Bol to človek, od ktorého sa dalo veľa 
naučiť, mal bohaté skúsenosti či už z práce, ako aj 
z bežného života.  V nedeľu 28.11. sme sa s p. Milanom 
Sobotom rozlúčili na miestnom cintoríne. Česť jeho 
pamiatke.

     Zasadala finančná komisia, ktorá sa zhodla na forme
rozpočtu na rok 2022, a takto pripravený materiál bol 
zaslaný všetkým poslancom a zverejnený na úradnej 
tabuli. V pondelok som zvolal poslancov k navrhnutému
rozpočtu, aby sa mohol každý vyjadriť. Nainštalovali 
sme adventný veniec ako aj vianočnú výzdobu  v celej 
obci.  Obmedzenia nás opäť brzdia v práci. Stretol som 
sa so zástupkyňou riaditeľa ZŠ, aby sme sa porozprávali
o problémoch pri obmedzeniach v rámci pandémie. 
Dohodli sme sa na spolupráci a pomoci zo strany obce. 
Odovzdal som stavenisko na realizáciu projektu – 
rozšírenie elektrického vedenia k novému bytovému 
domu. 



     November je za nami a prichádza vianočný mesiac 
plný prekvapení a splnených želaní. Prajem Vám krásny
mesiac december...

                                                                                         
R.Š.


