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     Tento mesiac začal fašiangovým víkendom. Aj touto cestou sa 

chcem všetkým, ktorí nám tento víkend spestrili, srdečne 

poďakovať. 

 

Pracovný týţdeň sa niesol v duchu dôleţitých stretnutí, ktoré majú 

pre našu obec veľký význam. 

Stretnutie s poslancami OZ, s vedúcou odboru dopravy na TSK a s 

p. riaditeľom SC TSK, povaţujem za veľmi prospešné. Koncom 

týţdňa som sa potešil gratulantom, ktorí na mňa nezabudli, ako 

som ani ja nezabudol spraviť radosť kolegyniam pekným 

kvietkom k MDŢ. 

     Týţdeň pred prvým kolom prezidentských volieb začal 

stretnutím starostov našej doliny, kde sme sa dohodli na 

organizovaní Folklórnych slávností rudnianskej a belianskej 

doliny. Tento rok sa budú konať v auguste v Diviakoch nad 

Nitricou. Zasadnutie stavebnej komisie a porada s hlavným 

kontrolórom o moţnostiach a zmenách vo verejnom obstarávaní 

nám prinesú malé, ale dôleţité zmeny. Vytýčenie cesty na 

Záhumní bolo potrebné pre stretnutie s projektantom rozšírenia 

siete elektrických rozvodov.  

Počasie nám nepraje, tak sme zvolili práce v interiéri domu 

smútku a začali sme výmenou okien. V sobotu som otvoril 

volebnú miestnosť pre prvé kolo prezidentských volieb s nádejou 

vysokej účasti voličov. Výsledky boli zverejnené.  
 

     V ďalšom týţdni som mal stretnutie s miestnymi 

hospodáriacimi roľníkmi. Predmetom bolo vyriešenie prenájmu 

obecných pozemkov, no vzhľadom na ich poţiadavky, bolo 

stretnutie zatiaľ neúspešné. Príprava projektu odkanalizovania ul. 

J. Bottu sa predlţuje z dôvodu vedenia iných sietí. Poţiadal som 

tieţ o návrh riešenia chodníkov a zastávok smerom od obecného 

úradu na Rudn. Lehotu.  
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     Zasadnutia členských obcí MAS Magura- Stráţov, ktoré sa 

konalo na našom obecnom úrade, sa zúčastnili starostovia 

všetkých obcí, čo malo veľký význam pre ďalšie fungovanie našej 

Miestnej akčnej skupiny. V piatok som zosobášil ďalší manţelský 

pár. Prajem im veľa spoločne strávených chvíľ.  

V sobotu som prijal  pozvanie na výročnú schôdzu našich 

záhradkárov a rád som s nimi prerokoval ich plány a poţiadavky. 

 

V pondelok posledného marcového týţdňa sme mali zasadnutie 

obecného zastupiteľstva a všetky podrobnosti sa dočítate v 

zápisnici na webe obce. 

Zamestnanci obce neustále zbierajú odpad a konáre. Nahromadili 

spolu 38 vlečiek konárov. Zamýšľam sa, ţe kde končil tento 

odpad, keď sme zvoz konárov v našej obci nerobili?? Absolvoval 

som stretnutie s advokátom firmy BaB Ján Briatka s.r.o. za účelom 

vybavenia veci zmierom, čo v ľudovej reči znamená -  dospieť k 

dohode na uhradení naviac prác pri stavbe kultúrneho domu. Na 

stretnutí sme si porozprávali čo všetko sme uţ pre túto vec spravili 

a čakáme na ďalšie kroky zo strany advokátskej kancelárie. 

Príprava druhého kola volieb prezidenta SR vrcholí a bol som v 

Prievidzi prevziať materiály k voľbám. 

V stredu sme sa navţdy rozlúčili s našou spoluobčiankou, ktorá 

nás opustila vo veku 88 rokov.  

V sobotu 30. marca sme rozhodli, ţe naša republika bude mať 

prvý krát prezidentku – Zuzanu Čaputovú.  

V našej ZŠ prebehla týţdňová inšpekcia a o jej výsledkoch a 

dojmoch som bol informovaný na piatkovom stretnutí s riaditeľom 

ZŠ a samotnými zástupcami inšpekcie. 

Tento mesiac nám priniesol krásne jarné dni a nálada je hneď 

pozitívnejšia. Prajem Vám takýchto dní čo najviac… 

  

 

                                                                                           R.Š. 


