Jún 2022
Tento mesiac sme začali oslavou MDD
v základnej, aj materskej škole. Opätovne som
hľadal cestu ako čo najskôr otvoriť ordináciu
v Nitrianskom Rudne a diskutoval som ako s p.
lekárkou, tak aj so starostami z doliny. V piatok
3.júna som sa v Bojniciach zúčastnil osláv 30.
výročia založenia Združenia miest a obcí Hornej
Nitry.
Ďalší týždeň sme zahájili práce na oprave
chodníka v campingu a venoval som pozornosť
oprave cesty v areáli cintorína. V pondelok
poobede som netradične zosobášil dvoch
zaľúbených. Zvolal so opätovne starostov na
riešenie otvorenia ambulancie. Riešil som
požiadavky na orezanie drevín, ktoré zasahujú
k susedom, a tak znepríjemňujú každodenný život
spoluobčanov. Ďalej som zabezpečil montáž
zábradlia vedľa nového chodníka. Prehodnocoval
som aj nakladanie s odpadmi, snažím sa, aby
pohlcovali čo najmenej výdavkov z rozpočtu
obce. V sobotu 11.júna som sa na pozvanie
muzikantov z DĽH spod Rokoša zúčastnil osláv
10. výročia ich založenia. Odovzdal som im
plaketu a poprial veľa úspechov a energie do
ďalších rokov. Musím pochváliť organizátorky za
prípravu týchto osláv, súčasťou ktorých bola aj
výstava fotografií, oblečenia a predmetov zo
života našich predkov. Zakúpiť sme si mohli aj

krásnu knižku o Nitrianskom Rudne od autorky
Pauliny Hadrik.
V ďalšom týždni som riešil ponuky na montáž
blezkozvodu budovy úradu. Absolvoval som
niekoľko stretnutí ohľadom dotácií a otvorenia
ambulancie v Rudne. Nevyhýbajú sa nám ani
problémy v campingu, kde riešim niekoľko
podnetov, v ktorých som bol upozornený na
hromadiaci sa odpad v okolí priehrady. Povodie
Váhu si vyčistilo v centre obce potok, avšak
dočistili sme si ho vo vlastnej réžií. V sobotu
18.júna som sa zúčastnil Akadémie v ZŠ pri
príležitosti 60. výročia jej otvore-nia. Najskôr sme
sa zabavili na peknom a zaujímavom programe
v telocvični a neskôr na posedení v kultúrnom
dome s pozvanými hosťami som spolu s
riaditeľom základnej školy ocenil niekoľkých
pedagógov za celoživotnú prácu v školstve.
Čistenie potoka, odvoz materiálov z archívu,
kolaudácia a stavebné konania, kontrola
nelegálnych stavieb na priehra-de, porady
a konzultácie s hlavným kontrolórom, riaditeľom
ZŠ, ako aj s obecným právnikom, s ktorým riešim
podnety a problémy niektorých z Vás – tomu
všetkému som sa venoval v ďalších pracovných
dňoch… V stredu 22.6. som sa bol rozlúčiť
s našim spoluobčanom na miestnom cintoríne.
Koniec týždňa som venoval príprave zasadnutia
poslancov obecného zastupiteľstva, kanalizácií a
porade so zamestnancami.

V pondelok 27. júna sa konalo zasadnutie
obecného zastupiteľstva, na ktorom sme schválili
všetko podstatné a dôležité pre rozvoj obce ako
aj uznesenia potrebné k voľbám 2022.
V poslednom júnovom týždni som sa tiež rozlúčil
s deviatakmi, tradične, v obradnej sieni nášho
úradu a so školským rokom 2021/2022 v
telocvični základnej školy.
Máme tu júl a dovolenkový čas. Prajem Vám
krásne dovolenky, užite si leto v zdraví a pohode.
R.Š.

