Marec 2022
Tento mesiac som zahájil karanténou. Po návrate do
práce ma čakalo veľa nevybavených záležitostí, aj keď
som pracoval z domu. Nie všetko sa dá vybaviť mailom
alebo telefónom. Rôzne stretnutia a porady nie je
možné bez osobných stretnutí. Zaoberal som sa zdravotnou starostlivosťou v našej obci, rozbehnutými
projektami, či opra-vami ciest a budov v campingu. Aj
tam máme majetok a treba sa mu venovať. Zatekajúce
strechy potrebujú opravu, aby nevznikali väčšie škody.
Neustále dokola riešime vodovod do novej ulice, čo
vyžaduje ozaj pevné nervy. Príprava rozšírenia
verejného osvetlenia na viacerých uliciach
a samozrejme aj rozhlasu je už pred ukončením.
Nevyhol som sa ani rozlúčkam s našimi spoluobčanmi
na miestnom cintoríne. V plánoch mám toho veľa a som
rád, že sa niektoré veci daria a vrátil sa medzi nás aj
spoločenský život..
Kultúrne a športové podujatia nám určite veľmi chýbali.
Zúčastnil som sa viacerých zasadnutí v rámci Združenia
miest a obcí Hornej Nitry, kde sa rokovalo hlavne
o transformácii Hornej Nitry a nových zákonoch
týkajúcich sa samosprávy, teda nás všetkých.
Neustále ma bombardujú rôznymi nariadeniami
v rámci utečencov z Ukrajiny. Každému radi
pomôžeme, ale rôzne požiadavky a naria-denia nám to
len sťažujú a vôbec nemajú vplyv na vyriešenie celej
situácie. To, že budem v mojom živote riešiť aj vojnu
a budem ako starosta do toho zainteresovaný, by ma
nikdy nenapadlo.
V Piešťanoch som bol pre svietidlá verejného
osvetlenia a absolvoval som poradu v Bojniciach za

účelom oboznámenia sa postupu pri registrácii
utečencov. Veľmi dôležité bolo pre mňa stretnutie
s obecným právnikom, na ktorom sme riešili ako
priestup-ky, tak aj potrebné zmluvy k žiadostiam
občanov. Na pozvanie predsedníčky Klubu dôchodcov
som sa v nedeľu 27.3. zúčastnil ich
stretnutia. Program bol bohatý a po príhovore som
odpovedal na ich otázky, ktoré smerovali hlavne
k zdravotnej starostlivosti. Obecné zastupiteľstvo som
zvolal na 28.3. Posledný pondelok v marci som venoval
príprave OZ a organizovaniu strojového zametania ulíc..
Zasadnutie poslancov OZ vyriešilo pár potrebných
podkladov k projektom v našej obci. V tento deň sme si
pripomenuli aj Deň učiteľov. Všetkým pedagógom
prajem veľa zdravia, energie a úspechov v ich práci.
Zúčastnil som sa zasadnutia MAS Magura – Strážov v
Šútovciach, kde sme prejednávali možné čerpanie
dotácií v rámci regiónu..
Verím, že sa Vám bude dariť a hlavne sa upokojí konflikt
u našich východných susedov.
Prajem pokojné dni.
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