Jún 2019
Ako inak by sme mohli začať tento mesiac, ak nie oslavou MDD.
Podujatie sa nám vydarilo, detí prišlo neúrekom. Ešte raz moje
poďakovanie p. riaditeľovi ZŠ, motorkárom, hasičom, psíčkarom
a futbalistom za pomoc a sponzorom za podporu...
Od pondelka sme začali riešiť dofinancovanie kultúrneho domu za
účasti advokátov oboch strán a poslancov OZ. Konečne sa umúdrilo
počasie a začali sme s kosením a opravou výtlkov na cestách. Zúčastnil
som sa stretnutia na mestskom úrade v Novákoch, prerokovávali sa rôzne
témy, ale najdôležitejšou bol návrh rozpočtu na najbližšie roky. Venujem
sa projektu dažďovej kanalizácie na Bottovej ulici. Prebieha zameranie a
sa- motná príprava projektovej dokumentácie.
Záver týždňa bol plný stretnutí s občanmi na rôzne témy. Snažím sa
každému pomôcť podľa mojich možností a samozrejme právomocí...
Požiadavky sú rôzne, ale najviac rezonujú naštrbené susedské vzťahy
a potreba starať sa o chorých a nevládnych.
Moja účasť na olympiáde detí z materských škôl bola dobrým
spestrením mojej práce. Stále absolvujem stretnutia a diskusie okolo
pripravovaných projektov a kultúrnych podujatí, ktorých je neúrekom.
Bežná agenda a mailová pošta vypĺňa môj každý pracovný deň. Vysoké
teploty nám sťažujú pracovné podmienky pri kosení a údržbe v obci.
Stretnutím s konateľom ATC som sa oboznámil ako je camp pripravený na
sezónu. Dostatok času venujem aj zasadnutiu poslancov OZ, keď
pripravujem a spracovávam podklady na zasadnutie, čo si tiež vyžaduje
svoj čas a precíznosť.
V tomto mesiaci som sa bol tri krát navždy rozlúčiť s našimi spoluobčanmi na pohrebných obradoch v Dome smútku.
Naopak, na zlepšenie nálady, stúpa počet svadobných obradov
a pribúdajú aj noví občania, z čoho mám veľkú radosť.
Finišujeme so žiadosťou o dotáciu na hasičskú zbrojnicu. V pondelok
17.6.2019 sa konalo zasadnutie poslancov OZ a znovu sa vyriešilo
niekoľko žiadostí a podnetov od Vás občanov. Inicioval som stretnutie s p.
starostom z Nitrianskych Sučian, za účelom prerokovania možností získať
finančné prostriedky na rekonštrukciu autobusových zastávok. Zúčastnil
som sa zasadnutia združenia MAS Magura - Strážov v Kocúranoch, ktoré
bolo veľmi dôležité pre ďalšie fungovanie a získanie financií pre toto
združenie, ktorého je naša obec členom. Víkendový pretek cestných
motocyklov na Dlžínskom letisku bol super zorganizovaný, ale počasie
nám nedoprialo plnohodnotne si toto podujatie vychutnať.

-2Posledný júnový týždeň sa opäť vrátili vysoké teploty, ktoré moc
neprospievajú našim novovysadeným kvetom a drevinám. Zúčastnil som
sa stretnutia starostov rudnianskej doliny, na ktorom sme prerokovali
dôležité témy, ako je problém s lekármi, či autobusovou dopravou. V
utorok sme sa oficiálne na obecnom úrade rozlúčili so žiakmi deviateho
ročníka ZŠ, za účasti všetkých starostov z okolitých obcí. Mal som aj
niekoľko žiadostí od občanov na umiestnenie do domovov pre seniorov,
nakoľko si ich stav vyžaduje celodennú opateru. Nie vždy nám vedia v
domovoch nájsť voľné kapacity, a preto si vážim všetkých, ktorí sa o
svojich blízkych starajú v domácom prostredí.
V nedeľu som sa stretol s našimi dôchodcami na posedení, kde bola
výborná atmosféra a dokonca si všetci zaspievali za sprievodu speváckej
skupiny JAAS.
Úspešné podanie žiadosti na hasičskú zbrojnicu a podpísanie Protokolu o
prevzatí kompletnej generálnej opravy hasičskej Tatry 815 určite poteší
hasičov, veď jej zhodnotenie je vo výške 164 000 €.
Tieto finančné prostriedky boli v plnej výške hradené z ministerstva
vnútra SR.
Zabezpečenie čistenia centra obce a spojazdnenie fontány som chcel
stihnúť do prázdnin, čo sa mi úplne nepodarilo. Príhovorom v ZŠ na
koniec školského roka so želaním pekných prázdnin a dovoleniek pre Vás
všetkých, som ukončil pracovné aktivity v mesiaci jún a aj ja sa teším,
kedy si užijem pár dní voľna. Na záver Vás pozývam na Rudnianske dni,
ktoré sa konajú 13. - 14. júla a 21.júla sa vidíme na motokrose v Kaňovej.

S pozdravom R.Š.

