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V tomto mesiaci sa uskutočnilo viacero akcií spojených s Vianocami. Na začiatku mesiaca prišiel 

pri studničku Mikuláš, na nádvorí obecného úradu sa konal už 2. rok Vianočný koncert, v základnej 

škole bolo divadelné predstavenie Mrázik, na štedrý večer po Polnočnej omši sme sa porozprávali 

pred kostolom pri varenej klobáske, víne a punči, a napokon sme si na Silvestra pozreli ohňostroj, 

popriali všetko dobré do Nového roka a aj zatancovali pri živej hudbe Relax Nitrianske Rudno. Na 

Vianoce sme vraj k sebe milší, ohľaduplnejší a lepší. Tak nech nám to zostane aj v ďalších dňoch 

Nového roka 2016. Prajem Vám do nového roka veľa zdravia, šťastia, lásky a úspechov. 

 

 

01.12. – školenie samosprávy 

02.12. – príprava materiálov na obecné zastupiteľstvo 

           - OOCR Bojnice – podpis zápisnice 

           - pohrebný obrad 

03.12. – zasadnutie ZMOHN v Prievidzi – nové podmienky v zmluve o vývoze odpadu 

           - vyhodnotenie obstarávania nových svietidiel cez elektronické trhovisko 

04.12. – pracovné stretnutie – kamerový systém 

           - pracovná porada s riaditeľkou MŠ a zástupcom firmy ELKO Prievidza 

           - Uvítanie detí do života, zlatý sobáš a strieborné sobáše 

05.12. – príprava Mikuláša pri studničke 

06.12. – Mikuláš pri studničke  

07.12. -  pracovná porada s hlavným kontrolórom, príprava podkladov na OZ 

           - stretnutie s občanmi – sťažnosti na vstup so psami na cintorín 

           - pracovné stretnutie s poslancami OZ 

           - zasadnutie OZ 

08.12. – pracovné stretnutie s konateľom firmy Venimex – dodávateľ svietidiel 

09.12. – stretnutie s podnikateľmi s našej obce 

10.12. – príprava materiálov na vypracovanie projektovej dokumentácie – križovatka pri MŠ 

           -  porada s vedúcim prevádzky 

11.12. – určenie postupu pri odvodnení ulice Podhorská a výrub drevín na cintoríne 

           - agenda  

13.12. – účasť na vianočnom posedení dôchodcov 

14.12. – podanie žiadosti o vypracovanie projektovej dokumentácie v Prievidzi 

            - nákup spotrebného materiálu 

            - pracovné stretnutie so zástupcom starostu 

15.12.  - stretnutie s občanmi – zmena územného plánu 

            - príprava Vianočného koncertu 

            - stretnutie s členkami spevokolu 

16.12. – pracovná porada – kontrola vykonaných prác 

           - pracovné stretnutie so zástupcom firmy Benet –správcom bytovky, podpis zmluvy 

           - pracovné stretnutie – energetický audit MŠ a budovy obecného úradu 

17.12. – materiálne zabezpečenie odvodnenia Podhorskej ulice 

           - stretnutie s predsedom kultúrnej komisie a zástupcami spoločenským organizácií –      

             Vianočný koncert 

           - pracovné stretnutie s firmou zabezpečujúcou likvidáciu odpadu  

18.12. – stretnutie s členmi DĽH – program na Vianočný koncert 

            - príprava materiálov na zapojenie sa do výzvy na zateplenie budov vo vlastníctve obce 

            - stretnutie s občanmi- problémové parkovanie na ul. Okružná 

20.12. – Vianočný koncert na nádvorí obecného úradu. Aj tento rok sme si spríjemnili zlatú 

              nedeľu a mohli sme si vypočuť krásne vianočné piesne v podaní našich umelcov – 

              Chrámový zbor Fraňa Madvu, žiaci ZUŠ pod vedením Janky Svitkovej, FS Rokôška  



              a DĽH spod Rokoša, s ktorými si zaspievala aj Katarína Rosinová – hosť  programu. 
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             Výborný punč a kapustnicu pripravili naši hasiči. Všetkým, ktorí sa zapojili do príprav 

              a organizácie ďakujem. 

21.12. – stretnutie s občanmi – opakujúce sa sťažnosti na parkovanie na uliciach 

           -  stretnutie so starostami okolitých obcí 

           -  divadelné predstavenie Mrázik v telocvični ZŠ. Pani učiteľky so svojimi žiakmi pripravili 

               krásne vystúpenie, kde sme na chvíľu zabudli na bežné starosti a strávili sme pekné chvíle 

               pri známej rozprávke a ešte krajších pesničkách školského speváckeho zboru pod vedením 

               p. učiteľky Pršovej.  

22.12. – pracovná porada – rozdelenie služieb cez vianočné sviatky 

            - zasadnutie starostov v Nitrianskych Sučanoch – podpis zmluvy o vývoze separovaných 

              zložiek odpadu 

            - Prievidza – Úrad práce soc. vecí a rodiny 

            - účasť na koncoročnom posedení v ZŠ 

23.12. – dovolenka 

28.12. – podpisy zmlúv a dokladov v Prievidzi – VšZP, Soc.poisťovňa, COOP Jednota, Union  

              banka, Daňový úrad 

           - stretnutie s poslancami 

29.12. – zabezpečenie Silvestra 2015  

           - pohrebný obrad 

30.12. – zabezpečenie opravy ČOV v novej bytovke – nákup materiálu 

           - podpis zmlúv na Úrade práce v Prievidzi 

31.12. – Silvester 2015, polnočný ohňostroj a vítanie Nového roka 2016 
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