Máj 2017
1.5. - účasť na Behu na Rokoš, stavanie mája a
odovzdávanie ocenení
2.5. - prac. porada
- PD – Daňový úrad , UPSVR
3.5. - zabezpečenie dreva na vatru
- kontrola archívu
- stretnutie so zástupcami správy ciest – dohoda na
spolupráci pri údrţbe v obci.
Na toto stretnutie boli pozvaní aj zástupcovia Správy vodných
tokov. Zaujímalo by ma ich stanovisko, no stretnutia sa opäť
nezúčastnili, čo ma veľmi mrzí.
4.5. - porada s vedúcim prevádzky
- PD – prevzatie materiálov – projekt – budova prevádzky
- Nitra- podanie ţiadosti o doplnenie projektu
5.5. - agenda + mailová pošta
- zabezpečenie materiálu na opravu stropu v Dome smútku
- PD- vyjadrenia k projektu rekonštrukcia zasadačky
6.5. - účasť na 4. ročníku pretekov v rýchlostnej kanoistike
Rudno-cup a na vatre, ktorá sa aj tento rok konala pri
príleţitosti výročia oslobodenia.
9.5. - prac. stretnutie so zástupcami DHZ – príprava súťaţe
- určenie postupu údrţbových prác v obci
10.5.- stretnutie s projektantom – rekonštrukcia zasadačky
- pracovné stretnutie v Trenčíne - Správa ciest TSK
- dovoz svietidiel VO po reklamácií
11.5.- stretnutie s konateľom firmy zabezpečujúcej projekty
informačných systémov
- pracovná porada – zabezpečenie oslavy Dňa matiek
12.5.- prieskum trhu – oprava strechy na dome smútku
- Okresný úrad Prievidza - vyjadrenie k projektu
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13.5.- účasť na súťaţi mladých hasičov a odovzdávanie ocenení
14.5.- Oslava Dňa matiek
15.5.- StVPS - vyjadrenie k projektom rekonštrukcia zasadačky
- príprava na prac. poradu poslancov OZ
- porada poslancov OZ
16.5.- Dovolenka
17.5.- agenda + mailová pošta
- porada s hlavným kontrolórom obce
- stretnutie s konateľom stavebnej firmy
18.5.- stretnutie s projektantom priechodov pre chodcov
- kontrola montáţe rozhlasu
19.5.- zabezpečenie a dovoz vibračnej dosky
- prieskum trhu – merače rýchlosti
- stretnutie s predsedom KST OTLAK
20.5.- účasť na podujatí Májoţúrka na pozvanie predsedu
turistického oddielu.
22.5.- stretnutie s riaditeľom ZŠ – podujatie MDD a oficiálne
otvorenie multifunkčného ihriska
- zasadnutia poslancov OZ
23.5.- Piešťany – údrţba vodných tokov
- porada s vedúcim prevádzky
24.5.- OÚ – ţivot. prostredie - znečisťovanie podzemných vôd
- zabezpečenie vibračnej dosky – práca na cintoríne
- stretnutie – kniha o Hornej Nitre
25.5.- Ţilina – predajňa folklórnych darčekov
26.5.- stretnutie s členkami DĽH spod Rokoša
27.5.- účasť na oslave 5. výročia DĽH spod Rokoša, ktorá sa
konala na priehrade na Hoteli Baník. Organizátorky osláv
musím pochváliť, koncert bol nádherný a na vysokej úrovni.
Mladým muzikantom ďakujem za to, ţe robia našej obci
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dobrú reklamu a spolupracujú pri rôznych obecných
podujatiach. Prajem im veľa zdravia, energie a tvorivých
nápadov do ďalších, verím, ţe úspešných rokov.
29.5.- pracovný porada a určenie postupu prác v obci
- kontrola prác - výmena strechy na dome smútku
30.5.- porada so zástupcom starostu
- stretnutie v MŠ a stretnutie v ZŠ
31.5.- pracovné stretnutie – doplnenie územného plánu obce

R.Š.

