OKTÓBER 2015
01.10. - zájazd Odborového zväzu
02.10. - určenie ďalších úsekov ciest na opravu
- prieskum trhu – cenové ponuky na nákup svietidiel
03.10. - účasť na výstave zvierat, ktorú aj tento rok usporiadali členovia ZO SZCH Nitrianske
Rudno. Bola to už XXII. Oblastná výstava spojená so špeciálnou výstavou Klubu
chovateľov zdrobnených králikov. Viac sa dozviete na: http://www.zoszchnrudno.wbl.sk/.
Všetkým členom a chovateľom prajem veľa zdravia, úspechov, nech sa im v ich náročnej
záľube darí.
04.10. - slávnostná svätá omša v kostole – poďakovanie za úrodu
- futbalový zápas Rudnianska Lehota – Nitrianske Rudno
05.10. - pracovná porada – rozdelenie úloh
- stretnutie s občanmi – riešenie pozemkov na výstavbu rodinných domov
- príprava na pracovné stretnutie OZ
- stretnutie s poslancami OZ
06.10. - účasť na školení v Nitre
07.10. - Prievidza – podklady pre uchádzačov o zamestnanie, kontrola podkladov, dopravné
značenie a riešenie križovatky pri MŠ
08.10. - odovzdávanie čestných uznaní ministrom vnútra Robertom Kaliňákom pri príležitosti
120. výročia matrík na Slovensku. Ocenená bola aj naša matrikárka p. Janka Besedová
za 39 rokov práce matrikárky a ja som mal tú česť sprevádzať ju na tejto slávnosti.
09.10. - pracovná porada s hlavným kontrolórom
- žiadosť na výrub drevín
- príprava podkladov k elektronickému trhovisku – verejné osvetlenie
10.10. - svadobný obrad
11.10. - účasť na koncerte Chrámového zboru F. Madvu v Nitrianskom Rudne v kostole,
ktorý sa konal pri príležitosti 25. výročia ich založenia. Krásny koncert umocnený
atmosférou nášho kostola bol oslavou obetavej a poctivej práce všetkých členov súboru,
ktorý založil náš bývalý kňaz p. Bohuslav Mošať a určite ani netušil, aký sa súbor stane
úspešný. Patrí mu za to vďaka, rovnako ako aj dirigentke Janke Svitkovej, ktorá súbor vedie
22 rokov a tiež predsedovi Jánovi Vrbanovi, ktorý sa stará o marketing súboru. Aj touto
cestou chcem všetkým členom zablahoželať k ich výročiu.
13.10. - kontrola vykonaných prác v obci
- určovanie drevín vhodných na výrub
- stretnutie so zástupcom starostu p. Jánom Výškrabkom
14.10. - pracovná porada s poslancom OZ – riešenie legalizovania stavieb
- pracovné stretnutie na Úrade práce soc. vecí a rodiny v Prievidzi – zamestnávanie
zvýhodnených uchádzačov
15.10. - prieskum trhu – drevorezba
- fotodokumentácia a spracovanie realizovaných prác
- dokončenie elektronického trhoviska – zakúpenie svietidiel VO
16.10. - príprava na stretnutie Miestnej akčnej skupiny Magura – Strážov, ktorá bola založená
z dôvodu získavania dotácií do obcí Hornej Nitry
18.10. - Šarkaniáda na Priehrade pre deti
- pohrebný obrad
19.10. - pracovná porada s hlavným kontroĺórom
- príprava podkladov na projekt Križovatka pred MŠ
- pohrebný obrad
- Zasadnutie Miestnej akčnej skupiny Magura-Strážov v Šútovciach
20.10. - pracovné stretnutie so zástupcami firmy na vývoz separovaného odpadu
- riešenie sťažnosti na nelegálnu stavbu

-221.10. - kontrola vykonaných prác, agenda, mailová pošta
- komunikácia s dodávateľmi svietidiel verejného osvetlenia + archivácia materiálov
- ukončenie elektronického trhoviska – výsledky
- stretnutie s právnikom
22.10. - stretnutie s chatármi z rekreačnej oblasti
- Prievidza – žiadosti o vyjadrenie dotknutých organizácií ku križovatke pred MŠ
23.10. - Polícia Prievidza – doklady od vozidiel Ocú
- pracovné stretnutie v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi
- pracovné stretnutie – multifunkčné ihrisko v ZŠ
- Vo večerných hodinách sa v našej obci po dlhých rokoch uskutočnil lampiónový sprievod,
o ktorý sa postarali p. riaditeľ a pedagógovia ZŠ. Preniesol som sa do detských čias, kedy
sa konali sprievody v podobnej forme. Veľmi ma potešila bohatá účasť detí a rodičov.
Ďakujem za tento nápad.
24.10. - svadobný obrad
26.10. - pracovná porada – úprava starého cintorína
- príprava materiálov na obecné zastupiteľstvo
- zasadnutie obecného zastupiteľstva
27.10. - dovolenka
28.10. - pracovné stretnutie so starostami a primátorom Handlovej - kanalizácia
- pracovné stretnutie – zmena územného plánu
29.10. - Úrad práce, soc. vecí a rodiny v Prievidzi – podpisy zmlúv
- Mountfield – nákup materiálu a olejov
- kontrola obecnej knižnice – vybavenie a zariadenie
30.09. - pracovné stretnutie so zástupcom OSP
- kontrola Civilná obrana
31.10. - pohrebný obrad

Október je mesiacom úcty k starším. Ako symbol toho, že aj vo veku človeka, kedy si myslí, že už
nič pekné nemôže prísť, som sobášil dvoch starších ľudí. Bol to úžasný zážitok a prajem im, aby sa
tešili zo života ešte veľa rokov. Vážme si ľudí, ktorí v živote veľa dokázali, prežili a učme sa od
nich.
Prajem Vám pekné jesenné dni.

Robert Štrbák

