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     Máme tu posledný mesiac v tomto roku a prvý 
adventný týždeň. Tento mesiac sme si prvý krát skúsili 
odhŕňanie aj posyp ciest. Povešali sme vianočnú 
výzdobu a zabetónovali pätky na ďalšie stĺpy verejného 
osvetlenia. Moja práca spočívala hlavne poradami 
s poslancami, riaditeľmi našich škôl a takisto aj so 
zamestnancami úradu. Hlavnými témami boli – 
testovanie zamestnancov, nároky na rozpočet, ako aj 
dokončovanie rozbehnutých projektov. Opäť sme 
oprášili projekt Zberného dvora, ktorý chceme podať 
začiatkom roka 2022. 

      V druhom týždni som už riešil niektoré detaily, 
prebiehalo výberové konanie na riaditeľa ZŠ. Po obci 
nám jazdil aj Mikuláš. Dúfam, že Vás a hlavne Vaše deti 
potešil.. Poďakovanie patrí našim hasičom. 

Do Prievidze som sa vybral viackrát, a to hlavne za 
účelom nákupu spotrebného materiálu, ako aj pre 
poukážky pre dôchodcov, ktoré každoročne rozdávame.
Pripravoval som podklady do výzvy na zberný dvor.. 
Podľa mojich informácií je na celú krajinu určených 10 
miliónov, čo je veľmi malá suma. Venoval som sa aj 
stavebnej agende a hlavne nelegálnym stavbám na 
priehrade. Opätovne som dokladal podklady k projektu 
výsadby stromov v našej obci,, po dvoch rokoch“. – 
neskutočne to všetko trvá. 

     Na 14.12. sme pripravili posledné zasadnutie 
poslancov Obecného zastupisteľstva. Schválili sme 
rozpočet, zmeny vo VZN a prerokovali žiadosti 
a podnety občanov. Pozval som si rodičov 
novonarodených detí a rozposlali sme poukážky pre 
seniorov. Zahájili sme rekonštrukciu kotolne v bytovke 
za školou. Po siedmich rokoch začala kotolňa kolabovať.



Vybavoval som aj mobilnú očkovaciu jednotku, aby 
prišli do našej obce. Je to dosť komplikované, ale verím, 
že sa to podarí. Mal som aj pár dní voľna, ktoré som 
využil na lyžovačku. 

     Predvianočný týždeň bol obecný úrad zatvorený 
z dôvodu čerpania dovoleniek, ale ako zamestnanci, tak
aj ja sme sa pracovným povinnostiam nevyhli. Neustále 
sa nájdu dôvody, ktoré nás do práce pritiahnu. Pred 
Vianocami sme robili registráciu na očkovanie a tiež 
podklady na projekt Zberný dvor.

     Vianočné sviatky sme mali po dlhom čase zasnežené
a očkovaní si mohli ísť aj niekam zalyžovať. Záver roka 
som venoval predovšetkým príprave novoročného 
príhovoru a stretnutiam s občanmi. Dúfam, že ste 
vianočné sviatky prežili v pohode, v zdraví a že ste si 
užili chvíle pokoja a kľudu. 
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