
     Uplynul prvý prázdninový mesiac, plný slnečných letných dní. Dúfam, že si užívate leto, každý 

tak, ako si predstavuje. Takýto bol môj JÚL 2015: 

1.7.   -  dovolenka 

2.7.   -  pracovná porada – kontrola vykonaných prác      

          -  VUB, Prievidza, ÚPSVaR Prievidza 

          -  uvítanie detí do života 

3.7.   -  stretnutie s občanmi – vývoz biologicky rozložiteľného odpadu 

          -  zabezpečenie prekrytia prístrešku na Dome smútku 

          -  kontrola stĺpov verejného osvetlenia na Priehrade – havarijný stav 

5.7.   -  účasť na vysvätení Kríža v Diviakoch nad Nitricou 

6.7.   -  pracovná porada a analýza najvýhodnejšieho nákupu svietidiel verejného osvetlenia 

          -  zabezpečenie propagačných materiálov na oslavy výročia obce, ktoré boli doručené do každej 

              domácnosti 

          -  stretnutie s predsedami záujmových a spoločenských organizácií v obci, ktorých som požiadal 

              o spoluprácu a pomoc pri organizácií Rudnianského dňa a 740. výročia prvej písomnej  

              zmienky o Nitrianskom Rudne. Som rád, že viacerí pochopili môj zámer pripraviť občanom  

              bohatý a pestrý program a využili tak aj možnosť sa prezentovať. Som im za to vďačný, lebo 

              jedna vec je z obecného rozpočtu žiadať príspevok a jedna vec je ochota obci pomôcť vtedy, 

              keď to potrebuje.  Myslím si, že aj toto by malo byť kritériom pri prideľovaní  

              príspevkov na činnosť jednotlivým organizáciam.      

7.7.   -   tento pracovný deň začal veľmi zlou správou. Tragicky zahynula moja kolegyňa, dlhoročná 

              zamestnankyňa Obecného úradu p. Nataša Luptáková. Celý deň bol veľmi smutný, ale aj 

              napriek tomu som sa snažil pokračovať v práci. 

          -  pracovné stretnutie so zhotoviteľom prekrytia prístrešku na Dome smútku. Dielo sa nám 

             podarilo dotiahnúť do úspešného konca a splnil som tak želanie mnohých spoluobčanov. 

             Chcem vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a nezištne pomohli pri práci. 

             Predovšetkým ďakujem Paľovi Pánisovi, Daliborovi Adamcovi, Ľubovi Štrbákovi, Ľubovi 

             Kohútovi a ďalším...       
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8.7.   -  pracovná porada – rozdelenie prác 

          -  zabezpečenie chodu obecného úradu na úseku ekonomiky a účtovníctva 

9.7.   -  organizačné zabezpečenie občianského pohrebného obradu 

          -  stretnutie s podnikateľmi – tombola na Rudniansky deň 

10.7. -  stretnutie s občanmi – pripojenie sa na kanalizáciu 

          -  účasť na pohrebe 

11.7. -  občiansky pohrebný obrad v Dome smútku 

12.7. -  účasť na slávnostnom otvorení Zrazu ochrancov prírody na Priehrade 

13.7. -  pracovná porada 

          -  zabezpečenie osláv výročia obce a Rudnianského dňa 

14.7. -  Sociálna poisťovňa, Prievidza 

          -  stretnutie s podnikateľmi v Partizánskom a v Trenčíne – tombola na Rudniansky deň 

15.7.  - rozdelenie prác 

           - stretnutie so zástupcami StVPS – neochota občanov pripojiť sa ku kanalizácií – len 38 % 

16.7.  - kontrola vykonaných prác 

           - vybavenie tribúny na Rudniansky deň 

           - otvorenie výstavy o minulosti našej obce v zasadačke Obecného úradu 

17.7.  - VUB Nováky - úhrady 

           - organizačné zabezpečenie Rudnianského dňa 

18.7.  - Rudniansky deň, tento rok spojený s oslavou 740. výročia prvej písomnej zmienky 

              o Nitrianskom Rudne. Správu aj s fotogalériou som Vám už poskytol na stránke obce. Chcem  

              len vyjadriť presvedčenie, že nastavenú latku sa nám o rok podarí preskočiť a tiež, že 

              sa do organizácie pridajú aj ďalšie združenia. 

19.7.  - hodová svätá omša 

           - dedinský futbalový turnaj na ihrisku 
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20.7.  - odvoz zapožičanej tribúny 

21.7.  - kontrola vykonaných prác 

           - pracovné stretnutie – zriadenie vecného bremena – kanalizácia 

           - Prievidza – rozmnoženie a zväčšenie Územného plánu obce 

           - dovoz krycích plechov na verejné osvetlenie + elektromateriálu       

22.7.  - zabezpečenie čistenia potoka v centre obce 

           - VUB Prievidza - úhrady 

23.7.  - príprava materiálov na vyriešenie križovatky pri MŠ 

           - stretnutie s občanmi predaj pozemkov pod ČOV 

24.7.  - čistenie potoka v centre obce 

           - stretnutie s poslancami a stavebnou komisiou 

           - stretnutie so zástupcami Povodia Váhu – futbalové ihrisko 

27.7.   - zabezpečenie reziva na lavičky pred Dom smútku 

            - VUB, Prima banka v Prievidzi – úhrady 

28.7.   - školenie v Banskej Bystrici 

29.7.   - kontrola plynových kotlov na obecnom úrade – havarijný stav 

            - VUB, SLSP, Prima banka, Prievidza – zmeny podpisových vzorov 

            - stretnutie s občanmi – problémy s  dažďovou vodou 

30.7.   - preberanie a odovzdávanie bytu 

            - riešenie dažďovej vody na ulici Podhorská a Jilemnického 

31.7.   - doriešenie odvedenia dažďovej vody na Dome smútku 

            - stretnutie so zástupcami Urbáru – stromy ohrozujúce občanov a majetok 

            - sobáš v obradnej miestnosti Obecného úradu 

 

     

                                                                                                                  Robert Štrbák 


