AUGUST 2019
Máme tu ďalší z letných mesiacov a počasie nám stále praje, aj keď
trochu dažďa by pomohlo najmä úrode. Po dovolenke som sa rýchlo vrátil
do pracovného tempa a prešiel som po obci, aby som vedel zadeliť
údržbové práce. Po natretí zastávok je potrebná oprava ciest v chatovej
oblasti a pred budovou polície. Chodník pri ZŠ je hotový a máme v pláne
upraviť parkovisko pri obecnom úrade. Bol som prevziať opravenú
informačnú tabuľu na budove obecného úradu, ktorá znovu ukazuje
správny čas a dátum. Riešim nových zamestnancov na prevádzku. Terajší
zamestnanci sú v dôchodkovom veku a nemôžu pracovať donekonečna.
Zo 7. na 8. augusta nám nočná búrka narobila veľa práce. Odtrhnuté
strechy, polámané stromy a poškodený majetok občanov. Pracovníci
prevádzky pomohli každému, kto potreboval a požiadal. Účelové bolo
stretnutie s riaditeľom cestárov v Nitr. Rudne, kedy sme sa dohodli na
ďalšej spolupráci.
Absolvoval som pracovnú poradu s poslancami OZ, ktorá sa predĺžila
do 21.00 hod. Rokovali sme hlavne o ďalších investíciach a propagácií
našej obce. Do konca septembra by sme chceli stihnúť úpravu okolia
obecného úradu, kde dôjde k vybudovaniu nových parkovacích miest.
Stále pokračujeme v opravách šácht a autobusových zastávok.
Stretnutia s občanmi sú pravidelnou súčasťou mojej práce. Riešenie Vašich
podnetov a požiadaviek niekedy zaberie veľa času, ale o to mám väčšiu
radosť, keď ste spokojní.
Bol som upozornený na osadené dopravné značenie na priehrade, ktoré
zakazuje vjazd vozidlám. Kontaktoval som Dopravný inšpektorát v
Prievidzi a zistil som, že sa k nijakému značeniu nevyjadrovali, takže toto
značenie je momentálne neplatné.
V sobotu 17. augusta som sa zúčastnil na Folklórnych slávnostiach
rudnianskej a belianskej doliny, ktoré sa tento rok konali v Diviakoch nad
Nitricou. Vyznačovali sa výbornou atmosférou a množstvom účinkujúcich,
medzi ktorými samozrejme nechýbali naši folkloristi – DĽH spod Rokoša
a FsK Rokôška.
V poslednom období sa v našej obci stavajú nové domy a vznikajú nové
ulice, čo prináša aj skutočnosť pomôcť stavebníkom zo strany obce ako sa
len dá. Snažím sa im hlavne zrýchliť proces vydania stavebných povolení
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a pokiaľ je to v mojich silách, aj poradiť s budovaním inžinierskych sietí.
Veď všetci chceme mať vodu, elektriku, plyn, verejné osvetlenie atď...
Za účelom vybudovania kanalizácie a rozšírenia vodovodu som mal ďalšie
stretnutie s riaditeľom StVPS.
V tomto týždni som zabezpečil drevo na vatru a samozrejme aj celé
podujatie pri príležitosti 75. výročia SNP.
V piatok 23.8. som sa zúčastnil na krásnom kultúrnom programe pri
príležitosti 770. prvej písomnej zmienky o obci Nitrianske Sučany. V
nedeľu 25.8. som sa stretol s p. starostom a mnohými známymi na
Novianskych dňoch v Diviackej Novej Vsi.
Posledný augustový týždeň je sprevádzaný vysokými teplotami, ale aj
búrkami. Pripravujem projekt dokončenie chodníka a zateplenia severnej
steny na obecnom úrade. Máme v pláne opraviť múr pri zdravotnom
stredisku a zástavku na priehrade. Bojujem aj za zachovanie bankomatu
Slovenskej sporiteľne, keďže prevádzku, tak ako v iných obciach, aj v tej
našej, rušia od 1.9.
Položením venca padlému partizánovi a zapálením vatry pod Okrúhlou
vinicou sme si 28. 8. pripomenuli 75. výročie SNP.
Posledný augustový deň som si spestril najskôr na súťaži kynologického
klubu NIKO v Kostolnej Vsi a potom na oslavách obce Seč.
Prázdniny sa končia, dúfam, že ste ich všetci zvládli v pohode, v radosti
a hlavne v zdraví. Prajem Vám úspešný nový školský rok, hlavne pre
prvákov a ich rodičov nech je pohodový a plný nových poznatkov a
nezabudnuteľných zážitkov….

S pozdravom R.Š.

