September 2022
Tento mesiac začal štátnym sviatkom, a to Dňom ústavy SR. Venoval som sa
predovšetkým príprave volieb, na zasadnutí volebnej komisie bol zvolený
predseda a podpredseda komisie. Taktiež sme sa dozvedeli všetkých kandidátov
na starostu obce a poslancov OZ.
Skončili sa prázdniny a tak som bol 5.9. na zahájení nového školského roku v
Základnej škole a stretol som sa s p. farárom za jedným stolom, aby sme sa
porozprávali o rôznych veciach v rámci fungovania obce ako aj farnosti. Ďalej
som sa zaoberal hlavne rozbehnutými projektami, ktorých je neúrekom.
Chodníky, hasičská zbrojnica, Podhorská ulica a jej rozšírenie, budovanie
verejného osvetlenia, ale aj bežné veci, ktoré riešim dookola - kosenie, opravy
a údržby ciest, poruchy v bytovke či v iných obecných budovách.
Cez víkend som vďaka záhradkárom mohol obdivovať úrodu, ktorú vystavovali naši pestovatelia v Dome kultúry. Odovzdal som ceny tým najlepším.
Ochutnal som aj sladké domáce koláče a chutné hranolky z miestnych zemiakov,
zhotovené miestnym kuchárom :-). Vydarené podujatie, ktoré má v našej obci
dlhoročnú tradíciu.
Rokoval som aj o novom bytovom dome a o navýšení rozpočtu. Je to veľmi
významný projekt pre dedinu a určite poskytne bývanie našim obyvateľom.
Pripravoval som zasadnutie obecného zastupiteľstva. Podpísaním protokolu
som prebral obnovenú budovu DHZ, ktorá má už kabát aký si právom zaslúži.
V pondelok 26.9. som sa okrem príprav materiálov na zasadnutie OZ venoval aj
možnostiam rozvozu obedov pre seniorov. V poslednej dobe sa stále viac
občanov zaujíma o túto službu, a tak bude potrebné v prvom rade detailne
zvažovať odkázanosť na túto službu. Radi pomôžeme, ale za vopred dohodnutých podmienok. Konalo sa ďalšie obecné zastupiteľstvo - bolo konštruktívne
a zmenami rozpočtu sme uspokojili požiadavky našich škôl. Predaje obecných
parciel sme odsunuli na rokovanie po voľbách.
Posledný týždeň som mal plný „papierovačiek“ a podpisovaní materiálov
k voľbám. Stihol som ešte konzultovať potrebné kroky v rámci zmien územného
plánu a povenovať sa aj aktuálnym témam v šetrení energiami.
Dosť sa nám zadaždilo, ale „vraj dobre bude“.
R.Š.

