Práca starostu september 2016
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agenda a mailová pošta
riešenie odvodnenie ulice Podhorská
kontrola a určenie údrţby na cintoríne a v dome smútku
zahájenie školského roka 2016/2017
porada s ved. prevádzky – doplnenie a príprava osvetlenia na
les. bytovkách
stretnutie s chatármi – vývoz odpadu a oprava ciest v chat. oblasti
sťaţnosti občanov na neopílené stromy susedov
prac. porada
stretnutie so správcom farnosti
stretnutie s riaditeľkou MŠ
stretnutie so zástupcami SAD Prievidza - riešenie odchodov
autobusov a zabezbečnenie nastupovania a vystupovania detí zo ZŠ
určenie postupu ďalších prác v obci
OÚŢP- zasadnutie - nelegálne stavby na priehrade
ÚPSVaR- poţiadavka na zamestnanie uchádzačov o prácu
kontrola staveniska v ZŠ
príprava výzvy pre občanov- kanalizácia
Piešťany - výmena poruchových svietidiel
Nitra- stretnutie s projektantami - vypracovanie ţiadosti na
obstaranie techniky na odvoz bioodpadu
stretnutie s p. Švajlenkom – zhotovenie pamätnej tabule na kostol
agenda
príprava materiálov na verejné zhromaţdenie ohľadom kanalizácie
stretnutie s členmi FS Rokôška
stret. s občanmi - sťaţnosti na nevhodné vysádzanie ţivých plotov
stret. s chatármi – oprava prístupovej cesty – náučný chodník
Oslavy 30. rokov zaloţenia FS Rokôška
prac. porada
stretnutie s občanmi – zamestnanosť
kontrola v ZŠ - budovanie ihriska
Prievidza - povinné vyjadrenia k realizácií kriţovatky
príprava Osláv k výročiu kostola
pohrebný obrad
prieskum trhu - svietidlá na cintorín a vianočná výzdoba
stretnutie so starostom Diviackej Novej Vsi

-222.9. - prac. porada
- verejné zhromaţdenie
23.9. - Prievidza - nákup spotreb. materiálu
- prac.stretnutie s poslancami OZ
- účasť na 25.výročí ZMOHN v Kanianke
24.9. - účasť na súťaţi Kynologického klubu
- kladenie vencov na hrobe Fraňa Madvu v Nitr. Sučanoch
25.9. - Oslavy 200. výročia vysviacky nášho kostola spojené s 230. výročím
narodenia Fraňa Madvu, ktorý u nás pôsobil ako kňaz a preslávil
seba aj našu obec ako významný liečiteľ.
26.9. - prac. porada
- prevzatie uloţeného povrchu na ihrisku v ZŠ
- zabezpečenie vymerania pozemkov
27.9. - stretnutie s geodetom
- zabezpečenie stĺpikov na ohradenie ihriska – prieskum trhu
- kontrola vykonaných prác
- určenie postupu ďalších údrţbových prác
28.9. - stretnutie s projektantom obecného rozhlasu
- stretnutie s občanmi - doplnenie územného plánu
- stretnutie s občanmi – záujem o vybudovanie kanalizácie
- stretnutie s poslancami OZ - stavebná komisia
29.9. - mailová pošta
- stretnutie starostov okolitých obcí – kanalizácia
- porada – výmena rozhlasu v obci
- Prievidza – ţivotné prostredie
30.9. - zabezpečenie skládky bioodpadu a odvozu drevín
- Nováky - obvodný úrad
- kontrola v ZŠ – úprava terénu okolo ihriska
- úprava skládky zeminy buldozérom
September bol v našej obci bohatý na rôzne podujatia, kde sme sa mohli
stretnúť a porozprávať. Asi najvýznamnejšie povaţujem Oslavy výročia
vysviacky nášho kostola, narodenia Fraňa Madvu, výročia zaloţenia
Folklórnej skupiny Rokôška. Nenechal som si ujsť ani futbalové derby
Rudno-Lehota, tentokrát na Lehote vyhrali naši futbalisti a teším sa aj z
multifunkčného ihriska, kde nám chýba uţ len oplotenie. Prajem Vám
všetkým krásne jesenné dni.
R.Š.

