
     Najkrajší mesiac v roku – MÁJ je za nami. Bolo dosť slnečných dní, ale aj dažďa, ktorý bol potrebný 

pre záhradkárov, no niekedy nás aj brzdil v práci. Z  mojich pracovných aktivít vyberám: 

3.5. – Vysvätenie sochy Svätého Floriána – o tejto akcii som písal v prehľade za mesiac apríl a viac sa 

           dozviete na https://www.facebook.com/pages/DHZ-Nitrianske-Rudno/944763182205894 

4.5. -  pracovná porada – rozdelenie úloh 

        -  príprava na zasadnutie s predsedami miestnych organizácií – prerokovanie ich požiadaviek, 

           organizovanie osláv 740. výročia obce 

        -  nákup elektromateriálu na osvetlenie zástavky pri priehrade smerom ku Kostolnej Vsi 

5.5. -  školenie – nový zákon o odpadoch 

        - zabezpečenie  prekládky  verejného osvetlenia popri  ceste nad  ATC –po niekoľkých 

           desaťročiach sme prestali svietiť, kde netreba a svietime nad obecnou cestou. 

6.5. -  rozdelenie prác 

        -  oprava cesty vedľa parku, kosenie parku 

        -  stretnutie s občanmi – sťažnosti na čierne stavby vedľa náučného chodníka na priehrade 

7.5. -  zabezpečenie a príprava osláv Dňa matiek 

        -   zabezpečenie drevnej hmoty na  pálenie  vatry s členmi Crossteamu 

8.5. -  pálenie vatry pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny pod Okrúhlou vinicou – 

           pri vatre sme opiekli špekáčky a slaninku, porozprávali  a pospomínali... Foto z akcie je na  

           stránke obce. 

10.5.- Deň matiek. Oslava tohto sviatku má v našej obci dlhoročnú tradíciu a začala sa najskôr  

            oficiálnou časťou v obradnej miestnosti, potom pokračovala v zasadačke Ocú, kde bol pre naše 

            mamky a staré mamky pripravený pekný kultúrny program a malé občerstvenie. 

11.5.- rozdelenie práce 

         - návšteva imobilných občanov 

         - pracovné stretnutie s poslancami OZ 

12.5.- školenie starostov v Nitre – susedské spory 

         - účasť na koncerte  ZUŠ v zasadačke Ocú 
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13.5. -  dovolenka 

14.5. -  rozdelenie prác a úloh 

           - pracovné stretnutie – poistenie majetku a kamerový systém do obce, ktorý by bol 

             užitočný ako pomocník pri odhaľovaní vandalizmu a kriminality v našej obci. 

15.5.  - určenie dopravných značiek vhodných na výmenu za asistencie dopravného analytika 

           - príprava materiálov na zapojenie sa do Výzvy o dotáciu na rekonštrukciu verejného osvetlenia 

16.5.  - na pozvanie predsedu TJ som sa zúčastnil na dramatickom zápase,  kde naše  Á-čko hostilo   

             hráčov z Rudnianskej  Lehoty.  Zápas bol tvrdý a náročný.  Nerozhodný výsledok je dôkazom, 

             že každé mužstvo išlo na maximum. 

17.5.  - Motokros o pohár starostu obce v „Kaňovej“ – účasť a odovzdávanie trofejí.  Ako všetci viete, 

              motokros je moja srdcovka.  Som veľmi rád, že nám tento rok vyšlo počasie na 100 % a že na  

              podujatí bola bohatá účasť tak jazdcov ako aj divákov. Zajazdiť si prišiel aj Štefan Svitko,  

              účastník Dakaru, ktorý samozrejme vo svoje triede aj vyhral.  

18.5.  - príprava podkladov na reklamný leták k 740. výročiu prvej písomnej zmienky o Nitrianskom 

              Rudne 

           - pracovné stretnutie s predsedom stavebnej komisie 

19.5.  - kontrola vykonaných prác 

           - Okresný úrad v Prievidzi 

           - nákup strojového vybavenia v Mountfielde 

20.5.  - určovanie úsekov ciest vhodných na opravu 

           - obhliadka čiernych stavieb a ich zdokumentovanie – okolie vodnej nádrže 

           - príprava materiálov na odkanalizovanie splaškov v obci - zmluvy 

21.5.  - pracovné stretnutie starostov v Šutovciach – Obnova mikroregiónu – zloženie obcí za účelom 

              dosiahnutia maximálneho využitia zdrojov z EÚ a dotácií zo štátu 

22.5.  - príprava stretnutia s Povodím Váhu – vypracovanie zmluvy na prenájom futbalového ihriska 

           - stretnutie so správcom farnosti – riešenie pozemkov 
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23.5. -  účasť na Preteku rýchlostných kanoistov – odovzdávanie trofejí. Bol to zaujímavý pretek a ja 

              som veľmi rád, že aj v tomto športe máme v obci výborných reprezentantov. Prajem im nech  

              sa im darí, veľa zdravia a športových úspechov. 

25.5.  - príprava zasadnutia OZ 

           - zabezpečenie techniky na opravu náučného chodníka 

           - zasadnutie Obecného zastupiteľstva 

26.5.  - rozdelenie prác 

            - stretnutie s občanmi – nedostatky plánovanej kanalizácie 

            - kosenie v parku 

27.5.   - kontrola vykonaných prác na oprave náučného chodníka 

            - stretnutie s podnikateľmi z obce – pomoc pri úprave cesty 

            - stretnutie s členmi stavebnej komisie 

            - riešenie parkoviska za obecným úradom 

            - obhliadka pozemkov, ktoré je možné získať do majetku obce 

28.5.   - sťažnosti občanov – voľne behajúcich psov 

            - hľadanie riešenia vhodnej likvidácie schátralej budovy na priehrade, ktorá ohrozuje 

               okoloidúcich  

            - stretnutie s poslancom OZ a zástupcom starostu 

29.5.   - kontrola vykonaných prác                                                                                                                                   

            - prieskum trhu – veľkoobjemové kontajnery 

            - prevoz drevnej hmoty 

            - stretnutie s p. Ing. Eduardom Pánisom – odkúpenie obecnej parcely.  

30.5.   - účasť na otvorení Opekačkovej zóny pri studničke pri pieskovni. Info o tejto akcii som Vám  

               poskytol na našej stránke spolu s malou fotogalériou. Členovia KST OTLAK sa postarali o  

               výbornú akciu , bohaté občerstvenie a kultúrny program. 

  


