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     Siedmy mesiac začal presne v pondelok a pracovný deň sa mi predĺžil 

až do 21.30 hod., nakoľko som mal veľa pracovných stretnutí. Bežnú 

agendu striedali dôležité stretnutia a zabezpečenie zastupovania 

dovoleniek. Naše plány skomplikovala porucha na bytovke.     

      

     Najdôležitejšie bolo stretnutie s konateľom firmy BaB Ján Briatka s.r.o.  

a prerokovanie opravy vád zistených pri odovzdaní stavby Domu kultúry. 

Sedenie s kultúrnou komisiou a predsedami organizácií prebehlo účelovo  

a boli dohodnuté podrobnosti na Rudnianske dni. Veľmi dôležitá bola 

porada s hlavným kontrolórom a tiež s predsedami stavebnej a finančnej 

komisie. Som rád, že sme vyriešili pár záležitostí, ktoré ovplyvňujú ďalšie 

práce v obci. Už sme spojazdnili aj fontánu a členovia DHZ nám polievajú 

kvety a kríky v parkoch. Za účelom výmeny skúseností s poskytovateľmi 

počítačových programov a novými možnosťami v tejto oblasti prebehlo 

pracovné stretnutie so starostom obce Nedožery-Brezany. 

      

     Od začiatku ďalšieho týždňa som sa venoval prípravám Rudnianskeho 

dňa a odovzdaniu repasovanej Tatry pre našich hasičov. Absolvoval som 

veľa stretnutí s miestnymi podnikateľmi, ktorí každoročne ochotne toto 

podujatie podporia cenou do tomboly, za čo im moc ďakujem. Navštívil 

som Odbor katastra v Prievidzi a Odbor dopravy na OÚ za účelom 

prípravy projektov budovania ďalších chodníkov. Na štvrtok som pripravil 

pracovné stretnutie s predsedami miestnych organizácií. 

Preberali sme ich plány a požiadavky na druhý polrok. Vo voľných 

chvíľach, ktorých nie je moc, sa venujem príprave motokrosového areálu 

na pretek o Pohár starostu obce.  

Cez víkend 13.7. - 14.7. sa konali Rudnianske dni 2019, ktoré tento rok  

dopadli na jednotku a ešte raz všetkým, čo pomohli, ďakujem.  

 

     V ďalšom týždni som absolvoval stretnutia s podnikateľmi a zúčastnil 

som sa pracovnej porady zameranej na zamestnanosť v našom regióne. 

Začíname s budovaním chodníka na ul. Školská. Bežnej agendy je stále 

neúrekom a snažím sa doriešiť niekoľko Vašich žiadostí aj za pomoci 

poslancov OZ, ako na doplnenie osvetlenia, či opravu ciest. Nemalú prácu 

nám robia aj zanedbané vodné toky, čo mi nie je ľahostajné, veď sami 

vidíte, aký problém v niektorých obciach vzniká pri búrkach.  
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     Od 26. júla do konca mesiaca som bol na dovolenke v Čechách, kde 

som  navštívil niekoľko pekných miest. 
 

Prajem Vám ešte pekný zvyšok leta.                                         
 

 

 

 

 

 

                                                                                                     R.Š. 

 


