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Vážení spoluobčania,
od tohto roka som sa rozhodol zmeniť formu informovanosti o
mojej práci. Veľmi rád uvítam Vašu spätnú reakciu a uvidíme,
ktorá forma Vám bude sympatickejšia a bude sa Vám viac páčiť.
Prvý januárový týždeň sme spolu odštartovali uvítaním nového
roka a čo sa mojej osoby týka, aj s vykĺbením ľavej ruky. Pri
novom kultúrnom dome sme si pripili na úspešný nový rok a
pozreli krásny ohňostroj.
3. januára však začali znovu pracovné povinnosti a prvé 3 dni v
práci som sa venoval najmä nedoplatkom v bytovke, stavebnej
agende a mal som rokovanie u policajtov v Prievidzi o porušovaní
vyhlášky, konkrétne parkovanie v našej obci. Podnet bol od
občanov z bytovky na ul. Hlavná. Budeme nútení posielať
pravidelne policajnú hliadku po uliciach, a tak donútiť
neporiadnych spoluobčanov rešpektovať zákon. V sobotu som sa
zúčastnil na Výročnej členskej schôdzi DHZ.
Ďalší týždeň začal nákupom doplnkov do kultúrneho domu.
Zaoberal som sa prípravou zmlúv - prenájom obecných pozemkov
a absolvoval som niekoľko stretnutí s občanmi a predsedom
Urbariátu Nitrianske Rudno. Odhŕňanie zvládame a dočkali sme
sa aj pochvaly od niektorých z Vás. V Dome kultúry bola prvá
svadba.
Do nového pracovného týždňa som sa pustil s veľkou energiou
a v práci som v pondelok strávil 14 hodín. Neustále nás trápi
počasie a zjazdnosť našich ciest. Ráno ľad, poobede dážď a sneh,
skrátka ukážková zimička. Moje pracovné cesty do Prievidze za
účelom návštevy úradov sa predlžovali státím v dopravných
zápchach. Vo štvrtok som sa bol rozlúčiť s našou spoluobčiankou,
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som mal obohatený sobášom dvoch mladých ľudí a sobotu
motorkárskym plesom.
V poradí štvrtý januárový týždeň nás skúšali nízke teploty, pri
ktorých nám aj technika odmietala poslušnosť. Moje poďakovanie
patrí zamestnancom prevádzky, ktorí v akomkoľvek počasí a
hlavne aj mimo pracovnej doby vozia smeti, či robia zimnú
údržbu. Zaoberal som sa hlavne prípravou zasadnutia poslancov
OZ. Program je dlhý a témy moc dôležité. Stretnutie s bytovkármi
za účelom doriešenia parkovania bolo úspešné a ako sa hovorí:
,,všetko je o ľuďoch.“
Zaoberal som sa vyhlásením novej výzvy na kamerové systémy,
do ktorej sa plánujeme zapojiť a kamerový systém v obci doplniť.
V piatok som nemohol odmietnuť pozvanie na Výročnú členskú
schôdzu Chrámového zboru Fraňa Madvu a porozprávať sa so
spevákmi o ich úspechoch a starostiach...
Počas víkendu sme sa potrápili s opravou vykurovania Domu
smútku, ktoré je zastaralé, čo bola aj príčina jeho výpadku. Po
nedeli nám znovu snežilo, čo nám narúša harmonogram prác.
Program zasadnutia OZ, ktoré som na pondelok zvolal, bol plný
dôležitých bodov a žiadostí. S poslancami na pracovnej porade
sme ich vyriešili. Práve takéto zasadnutia posúvajú našu obec
vpred a nebrzdia moju prácu. V Prievidzi som bol odovzdať staré
vybavenie skladu CO, čím sa nám vytvoril priestor pre zriadenie
archívu v budove MŠ. Niekedy sú mi až smiešne sťažnosti na
odvoz smetí. Niektorí z Vás si myslia, že je povinnosťou
zamestnanca Ocú vydolovať popolnicu zo snehu, aby ju mohol
vysypať. V tomto sú príkladom hlavne starší spoluobčania. Tí
majú odhádzaný sneh, nádobu dajú bližšie k ceste a hlavne: vážia
si prácu iných.

-3Január je za nami a myslím si, že bol presne taký, aký mal byť.
Sneh, mráz, troštička slnka, aj dažďa. Zima však nekončí a určite
nás ešte potrápi. Lyžujte sa, sánkujte sa, v máji to bude problém.
Pekné zimné dni Vám prajem.
R.Š.

