AUGUST 2016
1.8. - prac.porada
- stretnutie s občanmi pri záplavových zónach
- opätovné zaslanie žiadosti na čistenie potokov Povodiu Váhu
2.8. - prac.stretnutie v Trenčíne- dotácie na zatepľovanie budov
- stretnutie s predsedom stavebnej komisie
3.8. - agenda+mailová pošta
- PD-nákup spotr.materiálu
- pohrebný obrad
4.8. - stretnutie s občanmi-problémové úseky pri dažďových zrážkach
- sťažnosti občanov na nepriechodnosť cesty na farmu
- stretnutie s majiteľmi pozemkov a vyjednanie podmienok
prístupovej cesty k pozemkom smerom na farmu
5.8. - zabezpečenie údržby potokov ohrozujúcich majetok občanov
- rozhrnutie výkopovej zeminy s UNC
6.8. - účasť na obecných oslavách v Temeši a v Diviakoch nad Nitricou
8.8. - stretnutie – príprava osláv 200 rokov nášho kostola
- kontrola vykonaných prác
9.8. - stretnutie s právnikom obce
- riešenie sťažností občanov
- vytýčenie vodovodného potrubia pod plánovaný chodník
- súpis opráv na obecnej bytovke
10.8.- prac. porada
Určenie ulíc na doplnenie chýbajúceho verejného osvetlenia.
Niektoré ulice nemáme osvetlené aj napriek tomu, že tam občania
bývajú niekoľko desaťročí. Medzi takéto úseky patria napr:
bytovky na Lesoch, ul. Sládkovičova /posledných 150 m/, ul.
Podhorská, časť ul. Hlboká atď a samozrejme, aj v chatovej
oblasti by privítali zopár nových svietidiel.
11.8. - rozdelenie prác na prevádzke
- odpovede na sťažnosti - parkovanie + pretekajúca voda zo
susedovho pozemku
12.8. - 19.8. - Dovolenka
22.8. - prac. porada
- príprava uvítania Denisa Myšáka.
V sobotu 20.8. som držal päste Denisovi vo finálovej jazde na Olympijských hrách v Riu.
Členom K4 sa podaril krásny úspech a pre Slovensko vybojovali striebornú medailu.
V našej obci máme veľa úspešných ľudí, zvlášť športovcov, no účastníka OH a ešte aj
medailistu sme zatiaľ nemali. Preto som si pokladal za povinnosť Denisa v rodnej obci
privítať, pogratulovať mu a symbolicky mu vyjadriť vďaku a uznanie. Myslím si, že ten,
kto sa privítania zúčastnil mi dá za pravdu, že sa nám to podarilo a touto cestou
chcem poďakovať aj členom kajakárskeho klubu z Novák a tiež našim folklórnym súborom Rokôške a Detskej ľudovej hudbe za vytvorenie úžasnej atmosféry, ktorá
zavládla na nádvorí obecného úradu po Denisovom príchode. Vďaka patrí ale aj všetkým,
ktorí prišli Denisa privítať a ukázať, že sa vieme tešiť z úspechov našich občanov.
- stretnutie v ZŠ – multifunkčné ihrisko
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23.8. - kontrola vykonaných prác
- stretnutie - realizácia riešenia križovatky pred MŠ
- Nováky-Lodenica - stretnutie s členmi oddielu
24.8. - stretnutie s p. Hanákom - príprava materiálov na oslavy
výročia kostola
- stretnutie s občanmi a chatármi-chýbajúce osvetlenie a vývoz
odpadu - zmena harmonogramu
25.8. - prac.porada
- prac. stretnutie - SAD Prievidza- riešenie odchodov autobusov z
našej obce a zbezpečenie premávky
- nákup spotr. materiálu na krovinorezy
26.8. - privítanie strieborného olympionika Denisa Myšáka u nás na
nádvorí obecného úradu a v lodenici v Novákoch
27.8. - sobášny obrad
- účasť na Dňoch pastierskej kultúry na Hoteli Baník
28.8. - stavanie a pálenie vatry pri príležitosti SNP
Aj tento rok sme sa stretli pod Okrúhlou vinicou, aby sme si pripomenuli výročie
SNP, na ktoré netreba zabúdať. Prosím všetkých rodičov a starých rodičov, aby
svojim deťom hrôzy vojny pripomínali, nech sa už v budúcnosti nič podobné nezopakuje.
- kladenie venca padlému partizánovi na starom cintoríne
30.8. - agenda+mail. pošta
- Okresný úrad v Prievidzi
- príprava materiálov na OZ
31.8. - kontrola. vykonaných prác
- kontrola staveniska v ZŠ
- porada s vedúcim prevádzky
- zasadnutie obecného zastupiteľstva
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