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Na začiatku tohto jesenného mesiaca som sa venoval hlavne
príprave podkladov na realizáciu chodníka smerom na Rudniansku
Lehotu a opravili sme aj ďalšiu strechu na obecnej budove – na
kotolni pri bytovkách. Neuveríte, ale to už je 10 strecha za môjho
starostovania.
Riešil som úsporu energii v oblastiach, kde to má najmenší dopad
na Vás občanov. Opatrenia sa dotkli obecného úradu, kulturáku,
prevádzky, ale aj škôlky a školy. Pomáhali mi aj riaditelia našich škôl
a našli sme ešte nejaké rezervy. Zúčastnil som sa zasadnutia Miestnej
akčnej skupiny, na ktorom sme riešili novú stratégiu na najbližšie roky.
Po nahlásení nahnutého stĺpu telecomu som kontaktoval firmu, aby si
zabezpečili nápravu a stĺp osadili nanovo. Práve takéto moje
povinnosti tu nevypisujem, ale sú pravidelnou súčasťou mojich
pracovných dní. V tomto mesiaci sa mi dostalo na stôl niekoľko Vašich
podnetov a požiadaviek, ktoré som doriešil priebežne a verím, že
k spokojnosti.
Neobišli ma ani chatári s ich potrebami na priehrade. Kolaudáciou
prešla umývarka áut vedľa benzínky. Dúfam, že aj tieto služby prispejú
k Vašej spokojnosti. Vysúťažili sme realizátora ďalšieho úseku chodníka. Budeme mať chodník celou obcou, čo ma nesmierne teší.
Zúčastnil som sa na školení ohľadom špeciálnej volebnej covidovej
komisie. Tieto voľby – prvý krát spojené župné a komunálne - nás
preskúšali ich novinkami a nariadeniami. Uskutočnilo sa tiež
zasadnutie volebnej a sociálnej komisie. Rokovali sme ako o príprave
volieb, tak aj o podpore odkázaných ľudí na sociálnu dávku od obce.
Záverečný týždeň som absolvoval niekoľko stretnutí s poslancami
obecného zastupiteľstva, seniormi ako aj s Vami občanmi pri rôznych
príležitostiach. Veľa otázok som dostával hlavne ohľadom volieb,
mojich plánov a ďalšieho smerovania obce.

-2Voľby sú za nami a ja sa Vám aj touto cestou chcem poďakovať, že
ste mi dali mandát na ďalšie 4 roky. Som rád, že môžem pokračovať v
začatých projektoch a teším sa na spoluprácu s Vami…
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