December 2016
1.12. - stretnutie s vlastníkmi pôdy na priehrade – možnosť výstavby
- cenová ponuka na dažďové zvody na ZUŠ - prieskum
2.12. - pracovná porada
- príprava akcie Mikuláš pri studničke
3.12. - Slávnostné obrady – diamantový sobáš, zlaté a strieborné sobáše
4.12. - Mikuláš pri studničke a stretnutie Jednoty dôchodcov
5.12. - agenda + mailová pošta
- porada s hl. kontrolórom - príprava materiálov na zasadnutie OZ
- stretnutie s občanmi – voľne behajúce psy
- zasadnutie OZ
6.12. - porada s riaditeľom ZŠ
- Zasadnutie starostov Rudnianskej doliny
7.12. - Dovolenka
8.12. - prac. stretnutie s konateľom ATC a obecným právnikom
- kontrola vykonaných prác v obci
- účasť na stretnutí učiteľov ZŠ
9.12. - agenda + mailová pošta
- stretnutie so správcom farnosti
- stretnutie s riaditeľom Úradu práce, soc. vecí a rodiny v Prievidzi
12.12.- porada s vedúcim prevádzky
- stretnutie s poslancami OZ
13.12.- Prievidza – SC, ŽP – projekt kultúrneho domu
- kontrola vykonaných prác
14.12.- stretnutie s občanmi – prerastené dreviny medzi vodiče ver. osvetlenia
- riešenie susedského sporu
- účasť na Vianočnom koncerte ZUŠ
15.12.- pracovná porada
- Trenčín – Správa ciest /stretnutie – výmena zábradlia v centre obce/
- stretnutie s predsedom kultúrnej komisie – príprava koncoročných akcií
16.12.- stretnutie s projektantom kultúrneho domu
- agenda + mailová pošta
18.12.- Vianočný koncert na nádvorí obecného úradu
19.12.- kontrola vykonaných prác
- Prievidza – nákup materiálu
20.12.- stretnutie so správcom farnosti
- Nováky /stavebný úrad /
- pracovné stretnutie – ponuka na skládku odpadu
21.12.- porada so zástupcom starostu
- Prievidza – kataster
- agenda + mailová pošta
22.12.- rokovanie v Trenčíne – dotácia na kamerový systém
- Vianočný koncert v Základnej škole. Opäť musím pochváliť pedagógov našej
školy, ale aj všetkých žiakov, ktorí sa nám predviedli v „muzikáli“ Perinbaba.
Úžasný zážitok, nádherná atmosféra – palec hore!
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23.12.- dovolenka
24.12.- Vianočný príhovor na polnočnej svätej omši. Som vďačný nášmu pánovi
farárovi za možnosť prihovoriť sa Vám počas jednej z najkrajších omší v
roku. Z môjho pohľadu je to jedinečná príležitosť zaželať Vám krásne
sviatky a venovať Vám vianočný vinš.
27.12.- agenda
- príprava novoročného príhovoru
- stretnutie s predsedom inventarizačnej komisie
28.12.- stretnutie s občanmi – odvoz veľkoobjemového odpadu
- stretnutie s riaditeľom ZŠ
- prac. stretnutie – kamerový systém
29.12.- kontrola vykonaných prác
- obhliadka vyradeného majetku v ZŠ
- Prievidza – SPP
30.12.- Dovolenka
31.12.- Tento rok som si Silvestrovský deň spestril a s kamarátmi sme „vybehli“
na Rokoš, kde som sa stretol s mnohými ďalšími známymi turistami a
priaznivcami turistiky.
- polnočný ohňostroj, ktorý tento rok organizoval pán farár pri našom kostole.
Po porade s predsedom kultúrnej komisie sme tento rok uskutočnili zmenu, čo
sa týka ohňostroja. Najmä kôli rodinkám s menšími deťmi sme ohňostroj
presunuli na 1.1., teda na Nový rok.
V tomto čase už môžem povedať, že sa nám tento krok osvedčil a stretol sa
s dobrou odozvou od tých, ktorí sa na uvítaní nového roka zúčastnili.

Rok 2016 sme ukončili, začal sa rok nový – 2017. Prajem Vám veľa zdravia, šťastia,
nech máte každý deň dôvod na radosť a nech 365 krát idete spať spokojní so svojou
prácou a životom.

R.Š.

