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     Tento mesiac sme zahájili kultúrno-športovým 
podujatím. Po Behu na Rokoš sme za doprovodu 
ľudových piesní postavili v parku krásny máj. Bola
to veľmi vydarená nedeľa a hlavne slnečná. 

     Ďalší pracovný týždeň začal kontrolou na 
oprave striech v campingu, ako aj rôzne 
zasadnutia ohľadom lekára v obci. Popri mailovej 
pošte a bežnej agende som obdržal aj zopár 
podnetov v rámci susedských sporov a nezhôd. 
Ďalší víkend bol pestrí na podujatia v obci. Pretek 
v motokrosovom areáli a vatra pod Okrúhlou 
Vinicou sa vydarili na jednotku. 

     Druhý májový týždeň sa nám ukázalo letné 
počasie a začali sme s kosením cintorínov a celej 
obce. Bombardoval som správcu potokov so 
žiadosťou o ich vyčistenie, ale 
neúspešne. ...nemajú peniaze. 

Stretol som sa so starostami okolitých obcí, aby 
sme spoločne podporili otvorenie novej ordinácie 
v zdravotnom stredisku. Doručili mi projekt na 
splynofikovanie hasičskej zbrojnice a budovy na 
zbernom dvore. Oslava Dňa matiek bola pestrým 
obohatením nedeľného odpoludnia a verím, že 
sme vytvorili pre pozvané mamičky príjemnú 
atmosféru a budú mať na čo spomínať. 

     Absolvoval som stretnutie s prokurátorom, 
ktorý kontroloval stavebné konania vydané našim



stavebným úradom. V utorok ma čakalo náročné 
zasadnutie na Spoločnom úrade v Novákoch. 
Prejednávali sme navyšovanie nákladov na chod 
spoločného úradu a ja zvažujem osamostatniť sa 
a celú agendu preniesť na náš obecný úrad, aby 
občania nemuseli nikam cestovať. Opätovne som 
zvolal starostov okolitých obcí, aby sme doriešili 
podporu otvorenia novej ordinácie v Nitrianskom 
Rudne. Názory nie sú jednotné, čo ma veľmi mrzí,
ale chápem, že to nie je jednoduché. Naplánoval 
som zastupiteľstvo na 30.mája. Stretol som sa so 
starostami obcí z nášho okresu na porade 
ohľadom financovania projektov a hlavne 
nevyhnutných potrieb obce, bez čoho nevieme 
fungovať. Mení sa čas, menia sa ľudia, a to sa 
týka aj obecných úradov. Odchodom p. 
matrikárky do dôchodku som zabezpečil 
personálne zmeny ako aj zmeny v náplni prác na 
jednotlivých agendách. Ide mi o to, aby ste čo 
najviac vybavili na našom úrade a nemuseli 
nikam cestovať. Týždeň po týždni som absolvoval
zasadnutia urbariátov, na ktorých som diskutoval 
hlavne o dodržiavaní stavebných zákonov. 

     Posledný pondelok v mesiaci som zvolal 
obecné zastupi-teľstvo. Jednou z tém bolo aj 
vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra, ktorá by sa
mala uskutočniť na konci júna. Zastupiteľstva sa 
nezúčastnili žiadni občania. Rokovanie bolo 
rýchle a efektívne. 



     Koniec mája sa niesol v energickej a dobrej 
nálade. Prajem Vám veľa slnečných a pokojných 
dní.
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