FEBRUÁR 2019
Začína sa nám ďalší mesiac v roku 2019 a topiaci sa sneh s dažďom robí
niektorím z nás problémy. Ale taká je zima.
Pracovný týždeň som začal plnením uznesení z OZ a stretnutím s predsedom
stavebnej a finančnej komisie. Rozhodol som sa dva dni venovať oddychu a
čerpať riadnu dovolenku. Vo štvrtok a v piatok som sa zúčastnil zasadnutia
ZMOHN kde sme volili predsedu, členov do rady a hlavne sme sa zoznámili s
novými kolegami.
V pondelok som absolvoval niekoľko hodinové zasadnutie, na ktorom sme
riešili dobudovanie okolia DK. Každý dobrí nápad a podnet je pre mňa
inšpiratívny.
Stretnutia s občanmi boli veľmi konštruktívne a som rád, že som pomohol.
Jednalo sa hlavne o opatrovateľskú službu, ktorú poskytujeme ako jedna z mála
obcí na celej rudnianskej doline. Doriešili sme aj možnosť výstavby rodinných
domov v novej lokalite. Veľa času nám zaberá príprava volieb prezitenta SR,
ktoré sa konajú 16. marca 2019.
Cez víkend som sa zúčastnil na hádzanárskom turnaji a stretol som sa s
dôchodcami na ich výročnej členskej schôdzi.
Mám za sebov aj prvé rehabilitačné cvičenia zraneného lakťového kĺbu.
18.februára sa nám krásne vyčasilo, stúpla teplota na 14 st. a hneď je nálada
lepšia.
Navštívil som niekoľko úradov ale najdlhšie ma zdržali na sociálnej poisťovni.
Utorková agenda a stretnutia s občanmi za účelom predaja pozemkov boli
veľmi efektívne. Rozlúčili sme sa aj s našim spoluobčanom, ktorý nás navždy
opustil vo veku 66 rokov. Mali sme aj prvé stretnutie volebnej komisie, kde sa
volil predseda a podpredseda. Dva dni som si oddýchol na dovolenke a v sobotu
som prijal pozvanie na valné zhromaždenie Urbariátu Kršťanova Ves.
Posledný týždeň v tomto mesiaci som sa venoval hlavne príprave podkladov k
realizácií kameroveho systému a opravy strechy na hasičskej zbrojnici. Na
obidva projekty nám bola schválená dotácia, spolu vo výške 35 000 eur. Ani
mňa neobyšiel chrípkový vírus a tak som strávil pár dní v posteli. Máme pred
sebov fašiangový víkend plný zaujímavého programu. Verím, že sa spolu
stretneme.

