Júl 2022
Prvý prázdninový mesiac a poriadne horúčavy... Takto sa
začal júl, presne ako to má byť. Ja som ho zahájil kontrolou prác
a svadobným obradom pri priehrade. Prvý pondelok bol
v znamení rokovaní a telefonátov, ako s riaditeľmi škôl, tak aj
s novým hlavným kontrolórom. Aj v tento dovolenkový čas sa
stále niečo deje a dookola je čo riešiť. Lopta v záhrade, vysoká
strecha, široký prístre-šok a nelegálne stavby mám na stole
pravidelne. Venoval som sa vo voľnom čase aj príprave areálu
na motokrosové preteky. Tento koníček spolu s lyžovaním mi
vydržali až dodnes.
Veľa času venujem spolu so zamestnancami a kultúrnou
komisiou príprave Rudnianskeho dňa, na ktorý sa teším. Už nás
zamestnávajú aj jesenné voľby, ktoré je potrebné zabezpečiť.
So zamestnancami som riešil postup prác, ktorý musíme
prispôsobiť rôznym vplyvom počasia a termínom. Podpísal som
stavebné povolenie na novú bytovku. Verím, že aj toto dielo sa
nám podarí zrealizovať. 17. júla sa konala hodová svätá omša,
po ktorej sa išlo do hasičskej zbrojnice vysvätiť jej obnovené
priestory. Veľmi ma mrzí, že som sa tejto omše nemohol
zúčastniť, pretože som bol z rodinných dôvodov odcestovaný v
zahraničí.
Tretí týždeň nás riadne vytrápil vysokými teplotami
a suchom. V práci všetko išlo podľa mojich predstáv a nevyhli
sme sa ani novinkám v zákonoch a s nimi spojenými školeniami.
Príprava projektov ďalších chodníkov, Hasičskej zbrojnice a ulice
Podhorská sú vo fáze dokončenia. Venoval som sa aj horným
zastávkam a možnosti financovania opravy fasády na materskej
škôlke. Absolvoval som stretnutia v rámci kanalizácie, vodnej
nádrže, dopravného značenia a otvorenia novej ambulancie na
zdravotnom stredisku. Značne ma zasiahla správa o tragickej
smrti mladého človeka, ktorý zahynul pri práci a pochádzal
z našej obce. V sobotu, 23. júla som sa zúčastnil Folklórnych
slávnosti troch dolín v Nitrici. Zúčastnila sa ho aj naša Folklórna
skupina Rokôška, ktorá našu obec pravidelne na takýchto
podujatiach reprezentuje. Na 24. júla som spolu s motorkármi
pripravil motokrosové podujatie pod názvom ,,Pretek o pohár

starostu obce“. Motokros dopadol fajn a hneď sa začínam
naplno venovať Rudnianskemu dňu.
Víkendy počas leta sú plné rôznych podujatí a obecných
osláv, a tak som aj počas posledného júlového víkendu strávil
chvíle s kolegami starostami a mnohými priateľmi na oslave
obce Liešťany, v Diviackej Novej Vsi na Novianskych dňoch a v
Dlžíne na obecných oslavách.
Dostávam veľa otázok, či idem kandidovať, kedy už bude
lekárka, čo s kanalizáciou, kedy sa bude stavať bytovka atď..
Tiež by som chcel, aby išlo všetko rýchlejšie, no žiaľ sú veci,
ktoré vieme urýchliť a sú veci, pri ktorých musíme byť trpezliví
a mať pevné nervy.
Sme v strede leta a užívame si slniečko a vysoké teploty.
Prajem veľa ďalších letných zážitkov.
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