Apríl 2022
Tento mesiac som začal príjemnou a milou akciou. 1.
apríla som sa stretol s pedagógmi z našej základnej
školy, aby som im poprial všetko najlepšie ku Dňu
učiteľov. V sobotu som sa na pozvanie predsedkyne
Zväzu záhradkárov zúčastnil ich výročnej schôdze, na
ktorej som sa dozvedel o ich plánoch na rok 2022.
Okrem toho, že sme si pripomenuli 4. apríla oslobodenie
Prievidze, absolvoval som niekoľko stretnutí s občanmi
ako aj na Okresnom úrade. Stále dokola rokujem
o otvorení ordinácie pre tých, ktorí prišli o lekára alebo
je pre nich problém cestovať do Bojníc. Pracoval som na
zrealizovaní projektu rozšírenie verejného osvetlenia.
Zamestnanci prevádzky sa venovali a venujú čisteniu
dažďovej kanalizácie, prekrývaním kanálov vedľa
hlavnej cesty a smerom na farmu, opilovaním stromov,
oprave ciest a samozrejme zvozu odpadu. Neustále sa
oboznamujem s novými manuálmi ako postupovať
v rámci utečencov z Ukrajiny. Podľa mňa sa
v niektorých nariadeniach úplne stráca zdravý rozum.
Zúčastnil som sa niekoľkých schôdzí našich
miestnych organizácii ako aj prehliadky prevedených
prác v hasičskej zbrojnici. Som rád, že aj v dnešnej dobe
sa nájdu dobrovoľníci, ktorí majú snahu niečo urobiť bez
nároku na odmenu.
Mali sme dva skrátené týždne, o čo sa nám postarali
Veľkonočné sviatky, ak sa to tak ešte volá???
Zúčastnil som sa snemu ZMOHN, na ktorom sme
diskutovali o aktuálnych témach v samospráve. Teší ma
realizácia nových projektov a som rád, že opäť život
v našej obci dostane vyšší štandard. Budovanie
dažďovej kanalizácie, jej čistenie, odvodnenie ulíc ako aj
nový chodník na cintoríne určite k tomu prispejú. Na

budovách v ATC sme opravili na novo strechy aby sme
predišli škodám spôsobeným zatekaním. Čas som
venoval aj územnému plánu, na ktorý nám bola
schválená dotácia a pripravil som zmluvu o pripojení
bytovky na kanalizáciu.
V piatok 22.4. som zosobášil dvoch mladých ľudí,
ktorí si na tento dôležitý krok vybrali náš úrad.
Zvolal som členov kultúrnej komisie. Hovorili sme
o pripravovaných podujatiach a hlavne sme venovali
pozornosť výberu účinkujúcich. V najbližšej dobe je
potrebné pomôcť pri Behu na Rokoš, v rámci tejto akcie
sa uskutoční aj Stavanie mája a tento mesiac nás čaká
ešte zorganizovať vatru. Veľkú pozornosť venujem aj
príprave oslavy Dňa matiek.
Čaká nás vraj najkrajší mesiac v roku, tak si ho užite
v zdraví a pohode.
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