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Minulý týždeň bolo už štrnáste obecné zastupiteľstvo, trvalo približne dve hodiny. Stručne k
jednotlivým bodom :

- budovanie kríža na Domovine sa zdá byť oveľa drahšie ako hovorili prvé prepočty (nie 200, ale
skôr 500 euro) kvôli cene materiálu. Pán starosta sa pokúsi vybaviť materiál lacnejšie, ak sa to
nepodarí, zrejme sa kríž stavať nebude.
- starosta informoval o situácii ohľadne okien v ZŠ. Podrobnosti zverejníme neskôr.
- ZŠ má záujem o obnovenie národopisnej miestnosti v kultúrnom dome, obec jej bude v tomto
nápomocná
- schválili sme VZN o zásobovaní vodou v prípade krízových situácií
- prebehla zmena územného plánu kvôli stavbe novej bytovky, na rade je vypracovanie zmluvy
na prenájom pozemku pod budúcou bytovkou firme, ktorá ju bude stavať
- schválili sme rozbor hospodárenia za 3. štvrťrok 2012
- začína sa pripravovať obecný ples (pravdepodobný termín je koniec januára)
- opravovala sa kanalizácia pri Nováckych
- uskutočnilo sa stretnutie s odhŕňačmi snehu (pán Gahér a pán Lisý). Sneh budú odhŕňať
obaja. Žiadame občanov, aby neparkovali svoje autá na ulici pred domami, pretože kvôli tomu
nie je možné previesť kvalitné odhrnutie.
- pred časom sa stretli zástupcovia nitrianskeho a trenčianskeho kraja, viacerí policajní
predstavitelia a starostovia. Dôvodom bol havarijný stav cesty Skýcov - Veľké Uherce (úsek,
ktorý voláme Suť). V podstate sa veci nikam nepohli, zodpovedný je však trenčiansky kraj, ktorý
doteraz nekonal - vypracoval nejaký projekt, ale prakticky sa nič nevykonalo. Dúfajme, že sa v
zime nič vážne na tomto mieste nestane.
- žiadame občanov, aby pri svojom odchode uzamykali Dom nádeje na cintoríne
Zároveň blahoželáme poslankyni, ktorej sa v nedávnej dobe menilo priezvisko :) Zuzana
Rajtárová (rod. Juríková), v ďalšom živote vám želáme veľa šťastia, lásky a porozumenia.
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