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V týchto dňoch zaviela našu obec nová nádielka snehu a vznikli nám nové problémy. Ešte kým
som nebol starosta tak som sa vždy tešil, že konečne nasnežilo, teraz som sa až tak veľmi
netešil, zvlášť, keď som mal ráno asi 20 telefonátov, prečo nie sú odhrnuté cesty. Priznávam
bez mučenia, je to moja chyba. Večer som pozeral predpoveď počasia, hlásili občasné
sneženie, ešte som si pozeral aj stranku shmú a aj tam bolo len mierne sneženie. Večer
snežilo, ja som vstal okolo druhej v noci a bol som sa pozrieť vonku, že koľko napadlo. Nevedel
som dobre vyhodnotiť situáciu, zdalo sa mi, že ešte nie je napadané toľko, aby bolo treba
odhrnúť. Keď som sa zobudil rano o šiestej už bolo vyše 10 cm a bolo treba odhŕnať.
Urýchlene som volal pánovi Gahérovi aby vyrazil do ulíc. Takže ospravedlňujem sa všetkým
občanom, bolo to zlé vyhodnotenie situácie z mojej strany. Hneď som prijal, dúfam účinné
opatrenia, aby sme predišli podobnej situácii do budúcnosti. Pôvodná dohoda bola totiž taká, že
ak bude treba odhŕňať, musím telefonovať pánovi Gahérovi a on vyrazí až na základe môjho
telefonátu do terénu. Túto vec som hneď zmenil. Terajšia dohoda je taká, že v prípade ak je
nasnežené cca 8 - 10 cm nového snehu nemusí čakať na môj telefonát, ale môže hneď vyráziť
odhŕňať sneh. Predsa len má v tejto oblasti viac skúseností, ako ja a vie lepšie vyhodnotiť
situáciu. Ďalej sme sa dohodli, že musí vyraziť aj v nočných hodinách či je to o druhej, tretej,
proste keď je treba, aby ľudia, ktorí odchádzajú do práce v ranných hodinách mali odhrnuté
komunikácie. Samozrejme, nedá sa to urobiť za hodinu, celé odhŕňanie trva cca 6 hodín, takže
buďe prosím trpezlivý a aj touto cestou by som Vás ešte raz chcel poprosiť, aby ste aspoň v
čase odhŕňania urobili na uliciach priestor, aby nemal problém prejsť s pluhom. Rozhodol som
sa íst cestou kvality, nie kvantity, to znamená radšej nech to odhŕňanie trvá o hodinu dlhšie, ale
nech je to urobené poriadne. Odhŕňať sa teda budú aj: dolný a horný obchod (jeden pás urobi aj
zo zadu pre zásobovanie), pálenica, škola, cesta po bývalý Kovoplast a cesta po bránu pri
vstupe do Brezín. Dúfam, že moje opatrenia budú účinné, ak nie tak budem musieť prehodnotiť
znova situáciu. Ďakujem za prečíťanie. Tomáš
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