AUGUST 2017
1.8. - agenda+mailová pošta
- prieskum trhu - merače rýchlosti
- PD – životné prostredie
- určenie postupu opravy múra pri Sv. Jankovi
2.8. - stretnutie s chatármi – odvoz odpadu
- stretnutie starostov – Madvov chodník
- kontrola prác v MŠ
3.8. - Trenčín – priechod pre chodcov pri cintoríne
- porada so zástupcom starostu - zastupovanie počas
dovolenky
4.8. - pracovné stretnutie na OÚ Prievidza – rekonštrukcia
zasadačky
- PZ SR – vyjadrenie k priechodu pre chodcov
7.8. - 11.8. - Dovolenka
12.8. - svadobný obrad
- účasť na dožinkoch v Diviakoch nad Nitricou
14.8. - pracovná porada
- kontrola prác v MŠ, ZŠ a na oprave oporného múru
- Úrad práce soc. vecí a rodiny Prievidza
15.8. - príprava podkladov do výzvy na opravu hasičských
zbrojníc
- porada s hlavným kontrolórom
- porada so zástupcom starostu
- porada s vedúcim prevádzky
16.8. - prac. stretnutie – podklady na schválenie územného plánu
- PD – projekt Priechod pre chodcov pri cintoríne
17.8. - kontrola prác v MŠ a ZŠ
- určenie odvodnenia priechodu pre chodcov
- sťažnosti občanov – znečistené vodné toky
18.8. - príprava podkladov na opravu hasičskej zbrojnice
19.8. - sobášny obrad
- účasť na Novianskych dňoch v Div. N. Vsi
21.8. - porada s hlavným kontrolórom
- zasadnutie poslancov OZ
22.8. - kontrola prác – chodníky, oplotenie v MŠ
oprava strechy, nová kotolňa a kúrenie v ZŠ
23.8. - zabezpečenie podujatia Madvov chodník
- prac. stretnutie s projektantom - hasičská zbrojnica
- obhliadka opravy múra sa účasti zamestnanca Pov. Váhu

-224.8. - pracovná porada
- stretnutie - Územný plán obce
- OÚ v Prievidzi – voľby do VÚC
25.8. - pochod po Madvovom chodníku organizovaný ZMOHN.
26.8.- účasť na - Poľovníckej výstave v Rudnianskej Lehote
- Dňoch pastierskej kultúry na Hoteli Baník
- Dňoch Sečanov
27.8. - stavanie vatry s motorkármi
28.8. - pracovná porada
- zabezpečenie občerstvenia na vatru
- sobášny obrad
- pohrebný obrad
- pálenie vatry pri príležitosti 73. výročia SNP
SNP je veľmi dôležitou udalosťou v dejinách našej malej krajiny.
Plynutím času je medzi nami už len pár ľudí, ktorí sú pamätníkmi
udalostí augusta 1944.
Buďme vďační našim otcom a dedom, ktorí majú veľkú zásluhu na
oslobodení našej krajiny. Nesmieme na tieto ich odvážne činy zabúdať.
30.8. - porada so zástupcom starostu
- Stavebný úrad v Novákoch
- značenie stromov na vypílenie
31.8. - Trenčín – stretnutie s projektantmi – osvetlenie priechodov

Máme za sebou mesiac vysokých teplôt, hlavne mesiac, v ktorom sme
urobili veľa práce v našej obci. Ako ste mohli už na našom webe vidieť,
materská škola má nové oplotenie a dovymieňané okná, v ZŠ je
zmodernizované vykurovanie a vymenená strecha, ale čo je vidieť asi
najviac, je ďalší úsek chodníkov s priechodom pre chodcov pri kostole.
Školáci si budú vykračovať s väčšou istotou, škôlkári sa na
prechádzkach jednoduchšie presunú mimo hlavnej cesty na Poštovú
ulicu, kde nie je taká hustá premávka.
Ani by ma nenapadlo, že sa takéto práce stretnú s kritikou a
konštatovaním, ako sa spravilo málo, chodník už mal byť po celej
dedine, lebo aj na dolnom konci žijú ľudia a deti. ..
Samozrejme, že tohto som si plne vedomí a ako ja, tak aj poslanci OZ,
by sme natiahli chodníky po celej obci a do každej ulice najradšej za
jeden mesiac.
Dbáme však na opravy a rekonštrukcie budov, do ktorých roky zatekalo,
modernizujeme rozhlas, verejné osvetlenie inštalujeme na uliciach, ktoré

-3boli niekoľko desaťročí neosvetlené, presviedčam kompetentných, kde
všade potrebujeme priechody pre chodcov, zabezpečujeme
opatrovateľskú službu, ale hlavne, všetko prispôsobujeme našim
legislatívnym a finančným možnostiam.
Za svojimi rozhodnutiami si stojím a pracujem ako najlepšie viem.
Na záver len jednoducho: všetko, čo sme za necelé tri roky vybudovali,
nech nám všetkým dlho slúži.

R.Š.

