Február 2018
1.2. - porada s ved. prevádzky
- stretnutie s občanmi - doplnenie osvetlenia
- stretnutie s pracovníkom SEZ - úprava odberu v Dome
smútku
2.2. - Odbor soc. vecí a Stavebný úrad Nováky
- kontrola prác v telocvični a porada s riaditeľom ZŠ
3.3. - účasť na Zimných folklórnych slávnostiach v Pravenci, kde
účinkovala naša FS Rokôška
5.2. - pracovná porada
- stretnutie s predsedom Urbariátu Nitr. Rudno
- agenda a mailová pošta
6.2. - pracovná porada s elektrikárom – osvetlenie ul. Podhorská
- stretnutie s občanmi – autá parkujúce dlhodobo na
obecných parkoviskách
Už dlhší čas monitorujeme parkovanie vozidiel, a to hlavne v
centre obce. Je pravidlom, že sú naše parkovacie plochy
využívané na celonočné, celodenné, dokonca aj týždňové
odstavenie vozidiel, čo samozrejme bráni údržbe týchto
plôch a samozrejme aj parkovaniu vodičom, ktorí prídu na
nákup, či k lekárovi. Takisto ani majitelia obchodov a
prevádzok nevytvárajú parkoviská pre svojich
zákazníkov, dokonca ani pre svojich zamestnancov, ktorí
po príchode do práce blokujú celodenne parkovacie plochy.
Aj touto nepriaznivou situáciou sa budeme musieť zaoberať a
hľadať riešenia.
7. - 8.2. - Dovolenka
9.2. - porada - príprava fašiangov
- kontrola vykonaných prác
- agenda + mailová pošta
10.2.- zahájenie fašiangov na Ocú
- fašiangová zábava

-211.2.- fašiangová zabíjačka
- kultúrny program FS Rokôška spojený s pochovávaním
basy v zasadačke Ocú. Každý rok sa teším na fašiangové
divadelné predstavenie Rokôšky, pretože po minulé roky vždy pre
nás pripravili niečo, čo nás pobaví, rozosmeje a aj prekvapí. Bolo
to tak aj tento rok a všetci sme sa zasmiali na paródii českej
komédie Slnko, seno…. Herecké výkony členov Rokôšky boli
opäť obdivuhodné a aj touto cestou im vyslovujem moje veľké
poďakovanie. Rovnako tak aj ostatným členom záujmových
združení, ktorí sa podieľali na priebehu celých fašiangov. Bez ich
ochoty a pričinenia by sme nedokázali zachovať túto dlhoročnú a
myslím si, že veľmi peknú tradíciu aj v našej obci.
12.2. - pracovná porada
- stretnutie s občanmi – oplotenia domov
- agenda a mailová pošta
- stretnutie s pracovníkom poisťovne - poistenie budov
13.2. - kontrola prác v telocvični
- porada s poslancom OZ
- prieskum trhu – zakúpenie traktorovej vlečky
14. -15.2. - Dovolenka
16.2. - prevzatie krojov v Prievidzi
- mailová pošta
- stretnutie s občanmi – opravy ciest
- účasť na odovzdávaní ocenení - Kultúra 2017, kde bola
ocenená naša občianka, mladá a úspešná slečna Paulínka
Haragová, k čomu jej ešte raz srdečne blahoželám a prajem veľa
energie a inšpirácie do ďalšej práce.
17.2. - účasť na VZ Pozemkového spoločenstva Kršťanova Ves
19.2. - pracovná porada
- Prievidza - podanie cenovej ponuky na traktor s vlečkou

-3- prac. stretnutia - výstavba bytoviek a rod. domov, zmeny v
územnom pláne
- pracovná porada s poslancami OZ – územný plán, kultúrny
dom
20.2. - pracovné stretnutie – ponuky na sviečkový automat
- agenda a mailová pošta
- Nováky – stavebný úrad
21.2. - obhliadka ciest na priehrade vhodných na opravu
- agenda - podpisovanie rozhodnutí
- mailová pošta
- stretnutie s majiteľmi pozemkov – prístupové cesty
22.2. - Dovolenka
23.2. - stretnutie so záujemcami o výstavbu v chatovej oblasti
- zabezpečenie odchytu túlavého psa
- stretnutie s riaditeľkou MŠ
- agenda a mailová pošta
26.2. - pracovná porada
- Prievidza – firma Hecht - ponuka krovinorezov
- stretnutie s predsedom stavebnej komisie
- stretnutie so správcom farnosti
27.2. - kontrola prevedených prác
- vyhodnotenie verejného obstarávania na rekonštrukciu
zasadačky
- účasť na schôdzi členov Coop Jednota
28.2. - mailová pošta
- riešenie sťažnosti na parkovanie v obci
- Prievidza - projekt na zberný dvor
- kontrola cintorínov - potrebná údržba stromov
Za nami je zatiaľ najchladnejší mesiac tejto zimy. Mali sme
možnosť stretnúť sa na fašiangovej veselici, či ochutnávke
zabíjačkových špecialít.

-4Najdôležitejšou udalosťou však bola súťaž na realizátora
rekonštrukcie našej zasadačky.
Ďalej pripravujeme projektovú dokumentáciu na chodník k
cintorínu a na zriadenie zberného dvora. Opakovane požiadame o
finančné prostriedky na opravu strechy na hasičskej zbrojnici...
Čaká nás mesiac marec, tak ôsmeho nezabudnite na svoje mamy,
manželky, priateľky a všetky ženičky.
R.Š.

