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Vážení čitatelia,
mnohí sme sa ocitli v novom roku 2009 bez toho, aby nám ten starý dal
šancu na zastavenie sa, oddych a načerpanie nových síl do ďalšieho roka.
Dúfam, že to neplatí aj pre vás, vážení čitatelia a aspoň vianočné sviatky ste
využili na oddych a prežili ste ich v pohode v kruhu svojich rodín.
Rok 2008 bol pre obec rokom, v ktorom sme si pripomenuli svoje „malé“
výročie 1. písomnej zmienky o obci. Uplynulo už desať rokov, keď sme si
obnovili symboly obce – erb, pečať, vlajku a zostavili prvú ucelenú knihu o obci,
jej histórii a súčasnosti. Dnes, keď si pripomíname 610. výročie, môžeme
konštatovať, že život v obci sa nezastavil, ba naopak, obec sa rozrastá
a zveľaďuje. Dokonca nám pribudol ďalší symbol. Symbol znázornený
drevorezbou – drevenou plastikou, znázorňujúcou tanečníkov v ľudových
krojoch, ktorej autorom je rezbár – majster ľudovoumeleckej výroby Vladimír
Morávek z Bratislavy. Socha bude pripomínať aj bohatú muzikantskú tradíciu
v našej obci.
Rok 2008 bol aj rokom rozlúčky so slovenskou korunou. Vstupom
Slovenska do eurozóny začala platiť na Slovensku od 1. januára 2009 nová
mena – euro. Čo nám prinesie, to ukáže čas. Všetci veríme, že prinesie
Slovensku a všetkým obyvateľom len úspech.
V roku 2009 nás čaká predovšetkým „šnúra“ volieb. Začínajú sa voľbou
prezidenta, potom voľbami do europarlamentu a napokon voľbami do VÚC.
Samosprávu čakajú úlohy pri plnení volebného programu, termíny ktorého
sa začínajú neúprosne skracovať. Čaká sa na výzvy pripravených žiadostí
z európskych fondov, ktoré majú pre obec veľký význam. Dúfajme, že peniaze
a úsilie, ktoré sme vložili do prípravy projektov, obec konečne dostane.
Vážení čitatelia,
ďakujem vám za vašu spoluprácu a pomoc v roku 2008 a v novom roku vám
prajem hlavne veľa zdravia, šťastia a úspechov v práci i osobnom živote.
Vladimír Kmeťo, starosta obce
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Rybník sa stal veľkým štadiónom
V tomto roku sa na bodovskom rybníku začala korčuliarska
sezóna práve včas, hneď po vianočných sviatkoch, keď príde
vhod každý pohyb po prejedaní sa sladkosťami a rôznymi vianočnými maškrtami. Po niekoľkých mrazivých nociach hneď po
Vianociach, keď teplota klesla pod -10 °C, pokryl celú plochu
rybníka čistý ľad, ktorý urobil radosť hlavne deťom, ktoré majú
prázdniny, ale aj rodičom a všetkým nadšencom korčuľovania.
Keďže zima sa drží aj v novom roku, rybník sa stal veľkým štadiónom pre nadšencov korčuľovania zo širokého okolia. Veď
počas víkendov navštívi rybník viac ako 300 návštevníkov
a preplnené parkovisko pred ním dokazuje, že sem prichádzajú
ľudia z rôznych častí trenčianskeho regiónu, ktorí tu nachádzajú
relax a športové vyžitie.
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Z kresťanského života
Vážení čitatelia!
S čím ste vstúpili do nového roka? Máme pred sebou
budúcnosť, ktorej náplň nepoznáme a zároveň túžby, ktoré sú
iba sčasti poodhalené. Vstupujeme do „tajomna“ s prosbou,
aby naše smerovanie v živote bolo to najlepšie. Vstupujeme
s nádejami, že ďalší rok prinesie pokoj, zdravie a čo najmenej
zlých rozhodnutí. Prajeme si, aby Hospodin neodklonil od nás
svoju priazeň a požehnal naše prosby, naše životy, naše vzťahy v rodine, na pracovisku, v zbore, v spoločnosti. Na to však
potrebujeme prežiť a prežívať pokoj.
Pokoj v ľudskom srdci je protikladom rozličných vnútorných
nepríjemných a neraz aj nebezpečných stavov. Je protikladom
smútku, protikladom strachu, protikladom rozčúlenosti, nervozity, hnevu.
Pokoj je protikladom smútku. Smútok sa nás zmocňuje pri
rozlúčke s blízkymi ľuďmi, ktorí nám zomreli. Je to smútok
z toho, že sa končí spoločenstvo lásky s určitým človekom,
ktorý pre nás znamenal nesmierne veľa. Smútok je prejavom
toho, že spoločenstvo lásky bolo skutočnosťou. Bez predchádzajúceho spoločenstva lásky by smútok nevznikol. Takže smútok by nás mal pobádať, aby sme ďakovali Pánu Bohu za to, že
nám daroval to, čo patrí medzi najvzácnejšie hodnoty v tomto
živote: blízkeho človeka, s ktorým sme si rozumeli, s ktorým
nás viazali čisté citové, životné putá. Ale smútok je zároveň aj
problém, s ktorým treba niečo robiť. Smútok z odchodu blízkeho človeka nezvládneme sami. Odkázaní sme na pomoc Toho,
kto je nadradený nad smrť. Poznáme len jedného: Ježiša Krista. Ježiš Kristus nám dáva v tejto situácii pokoj, lebo svojou
smrťou a vzkriesením prekonal smrť. Uisťuje nás o večnom

živote. Ujíma sa človeka, ktorý vstupuje do smrti a cez smrť ho
prevádza do večnosti.
Smútok sa nás zmocňuje pri rozličných životných ranách, pri
dlhodobom utrpení. Smútok sa nás zmocňuje, keď sa nám nedarí
získať rozličné pozemské hodnoty, alebo keď ich strácame. Pán
Ježiš Kristus nám vtedy dáva svoj pokoj v tom zmysle, že nás
učí hodnotiť všetko novým spôsobom. Otvára nám oči, umožňuje
nám pochopiť, že tie pominuteľné hodnoty, kvôli ktorým smútime,
nemajú absolútnu, rozhodujúcu platnosť, a odhaľuje nám omnoho
cennejšie hodnoty, popri ktorých sme zatiaľ chodili ľahostajne.
Pokoj, ktorý nám ponúka Pán Ježiš, je protikladom strachu.
Existuje strach správny a strach nesprávny. Správny strach
súvisí s pudom sebazáchovy, ktorý nám vštepil múdry Stvoriteľ. Keby sme neboli vybavení strachom, ktorý je prejavom
sebazáchovy, veľmi rýchlo by sa skončil náš život. Existujú
aj nesprávne strachy. Tu Ježišov pokoj ako protiváha strachu
znamená istotu: Som v Božích rukách, nemusím sa báť, čo
príde, čo ma postretne.
Je veľmi ťažká situácia, každá rodina prežíva svoje radosti
i starosti, každý z nás žije svoj život najlepšie ako vie a predsa – prídu dni, kedy je ťažšie. Práve v tom čase je potrebné
povedať si – som v Božích rukách, neublíži mi nikto. Môžem sa
spoľahnúť na Pána Boha, že ma so svojím pokojom prevedie
cez každú životnú skúšku či radosť.
S touto nádejou sme vstúpili do roku 2009 a s Božím pokojom chceme prejsť cez všetko, čo nás čaká. Prajem vám taký
rok, v ktorom prežijete dni naplnené tvorivým pokojom, pretože
v neistote sa nedá správne žiť.
Jarmila Petrulová,evanjelická farárka

Obec v roku 2008 žila v znamení
610. výročia prvej písomnej zmienky o obci
Šiesty ročník Slovenského festivalu
seniorských folklórnych súborov
Slovenský festival seniorských folklórnych súborov Krivosúd-Bodovka 2008 je už iba spomienkou. Otvoril ho 31.
mája starosta obce Vladimír Kmeťo. V príhovore pripomenul
históriu obce pri príležitosti 610. výročia 1. písomnej zmienky
o obci Krivosúd-Bodovka. Program potom pokračoval už podľa
scenára a réžie Viliama Jána Grusku. Každoročné krédo festivalu „Kým žiješ tancuj, kým tancuješ žiješ“ sa naplnilo bezo
zvyšku. Veď spievali a tancovali všetci, od tých najmenších
školáčikov, ktorí sa predstavili na úvod festivalu v programe
detských folklórnych súborov RATOLESTI až po tých najstarších v hlavnom galaprograme 6. ročníka Slovenského festivalu seniorských folklórnych súborov. Nad festivalom sa nieslo
posolstvo významných slovenských osobností Milana Rúfusa
a Juraja Kubánku, ktorý i v tomto roku zožal aplauz zaplneného
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amfiteátra pri predvádzaní jeho tanečných krokových variantov na javisku, ktoré mu mohli závidieť i mládenci. Hymnus
skladateľa Eugena Suchoňa pri príležitosti 100. výročia jeho
narodenia Aká sa mi krásna spievali všetci a bol krásnym
vyvrcholením festivalu. Večerná ľudová veselica s dychovou
hudbou Bodovanka bola príležitosťou pre tých, ktorí chceli do
neskorých nočných hodín pokračovať v dobrej nálade a sami
si zatancovať.
V rámci sprievodných podujatí si na svoje prišli i deti, ktoré
sa mohli povoziť po obci na koči s konským záprahom a návštevníci mohli obdivovať umelecké remeslá a výrobky, ktoré si
mohli aj zakúpiť.
Jedinečným prínosom festivalu od jeho vzniku je však predovšetkým zakladanie a oživovanie folklórnych súborov seniorského veku z bývalých profesionálnych a poloprofesionálnych
súborov z celého Slovenska, aby sa mohli stretávať a odovzdávať svoje umenie, ľudové tance a piesne našich predkov
zo všetkých regiónov mladej generácii.
V obci Krivosúd-Bodovka sa to vďaka tomuto festivalu podarilo.

Zapojí sa do organizovania
viac občanov?

Odhalenie drevorezby
k 610. výročiu obce

Je zbytočné opakovať, že organizovanie takého podujatia ako tento festival je
náročné a záleží na nás, aký je výsledok podujatia, aké sú dojmy a celkové
hodnotenie. Pre nás je dôležité, aby sa
stovky návštevníkov našej obce cítili na
festivale dobre a odniesli si čo najlepšie
dojmy. Zvládnutie závisí od zapojenia
širokého okruhu dobrovoľníkov z radov
občanov. Je však až neuveriteľné, že
niektorí si nedokážu aspoň pred touto
udalosťou urobiť poriadok ani pred svojím domom.
Ako každý rok, situáciu zachraňuje
úzky kolektív dobrovoľníkov, na ktorých
je každoročne ťarcha prípravy a spolupodieľania sa na organizovaní podujatia.
Dobré domáce koláče a pálenku nosia
pre hostí každoročne tiež tí istí ľudia.
O zabezpečení sponzorov ani nehovoriac,
veď sú to stále tí istí, avšak bez nich by
festival bol len akciou bez sprievodných
podujatí a technického zabezpečenia.
Za pomoc a spoluprácu pri organizovaní tohto najvýznamnejšieho podujatia
v obci vám všetkým, ktorým záleží na
dobrom mene obce ďakujem.
starosta obce

Od 31. mája 2008 zdobí kultúrno-športový areál v obci
drevorezba – drevená plastika
znázorňujúca tanečný pár v ľudových krojoch, ktorej autorom
je rezbár – majster ľudovoumeleckej výroby Vladimír Morávek.
Starosta obce Vladimír Kmeťo spojil slávnostné odhalenie
sochy pri príležitosti 610. výročia 1. písomnej zmienky o obci
Krivosúd-Bodovka s otvorením
6. ročníka Slovenského festivalu seniorských folklórnych
súborov.
Socha bude pripomínať ľudovú tradíciu obce, ktorá je známa
svojou muzikantskou históriou,
ku ktorej sa pridala aj novodobá
tradícia seniorského folklórneho festivalu v obci.
Drevorezba skrášľuje a dopĺňa prírodnú kulisu tohto pekného areálu v obci počas celého roka.

Čo nás teší v našej obci?

rogrécka pravda je stále aktuálna a platná. Preto sa ľudia, ktorým záleží na tom,
v akom prostredí žijú, pravidelne podieľajú na čistení verejných priestranstiev, organizovaných obcou.
Obecný úrad sa v uplynulom roku podujal na organizovanie kampane s názvom Spojme sa pre peknú obec. Od 4.
do 11. apríla bol v obci pristavený veľkokapacitný kontajner na veľkoobjemový
odpad z domácností, kontajner pre staré elektrospotrebiče a rozmiestnené tri
kontajnery na sklo.
Odozva na akciu bola dobrá a zapojila sa do nej väčšina obyvateľstva. Aj na
čistení cintorína sa zapojilo viac ľudí ako
po iné roky. Dúfajme, že v tomto trende
budeme pokračovať aj v tomto roku.

Čistota každej obce vraj vypovedá o celkovej úrovni jeho obyvateľov, je odrazom
myslenia ľudí, ktorí v nej žijú. Táto sta-

Čo nás trápi v našej obci?
Našu webovú stránku www.krivosudbodovka.sk využíva stále slušný počet
návštevníkov. Mnohí aj na vyjadrenie
názorov i kritických pripomienok, na ktoré sa snažíme vždy odpovedať. Aj kritika je dobrá, ak je na správnom mieste
a možno sa z nej aj poučiť. Žiaľ, niektorí
ju využívajú iba na to, aby si mohli anonymne – i keď nepriamo vylievať zlosť
na starostu a pracovníkov obecného úradu.
Aj keď ide iba o jedinca, možno jedincov, budeme zvažovať, či rubriku nezrušiť.
Bolo by to žiaľ na úkor tých, ktorí by
chceli vyjadriť svoj názor, pod ktorý by
sa nebáli aj podpísať.
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Miestna samospráva informuje
ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ROKU 2008
Uznesenia z rokovania Obecného
zastupiteľstva v Krivosúde-Bodovke,
ktoré sa konalo 25. 4. 2008
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomný: Igor Chrastina
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bodovke:
• nesúhlasilo s prieskumnými a ťažobnými prácami v Považskom Inovci, ktoré
môžu negatívne ovplyvniť našu prírodu
a ohroziť ochranné pásmo pitnej vody;
• zobralo na vedomie správu o plnení
uznesení;
• zobralo na vedomie správu o plnení
rozpočtu za rok 2007 bez výhrad;
• schválilo záverečný účet obce za rok
2007;
• schválilo použitie rezervného fondu vo
výške 10 % z prebytku hospodárenia
na kapitálové výdavky;
• schválilo úpravu rozpočtu rozpočtu na
rok 2008 znížením príjmovej a výdavkovej časti o sumu 264.000,- Sk;
• schválilo zníženie úväzku starostu
obce z 0,5 na 0,4;
• schválilo zníženie platu starostu obce
vo výške 1,5-násobku minimálneho
platu prislúchajúceho starostovi obce
v zmysle zákona a pomernej časti rozsahu vykonávanej funkcie (0,4 úväzku);
• zobralo na vedomie správu o inventarizácii majetku k 31. 12. 2007;
• zobralo na vedomie informáciu o príprave na jarné upratovanie;
• uložilo zabezpečiť kontajner na veľkoobjemový odpad;
• uložilo vykonať odpisy vodomerov za
2. polrok 2006;
• uložilo zabezpečiť presun kmeňa lipy
z areálu čerpacej stanice do amfiteátra obce;
• schválilo projekt zvislého dopravného
značenia D 56 (Zóna 40) v obci pri vstupe do obce na štátnej ceste 3. triedy;
• uložilo požiadať ODI Trenčín a OÚ pre
SDaPK v Trenčíne o schválenie;
• neschválilo predĺženie nájomnej zmluvy na byt manželom Kalinovcom;
• uložilo požiadať Povodie Váhu o zabezpečenie opravy poškodeného brehu a vyčistenie potoka.

• zobralo na vedomie správu o príprave kultúrnych podujatí Stavanie mája
a Deň matiek;
• uložilo pripraviť máj na stavanie s DH
Bodovanka;
• zobralo na vedomie technicko-organizačné zabezpečenie Slovenského
festivalu seniorských folklórnych súborov 31. 5. 2008;
• schválilo vyčistenie vodnej plochy
rybníka od rias a bahenných nánosov
pomocou mechanizmov s ručným dočistením svojpomocne;
• zobralo na vedomie predbežné stanovisko k umiestneniu RD na parc. 408,
k. ú. Krivosúd-Bodovka za osobitných
podmienok;
• schválilo návrh na námet drevorezby – „tanečný pár v ľudových krojoch“
umiestnenej v kultúrno-športovom
areáli obce pri príležitosti 600. výročia
1. písomnej zmienky o obci;
• uložilo vyhotoviť betónový podstavec
pod sochu svojpomocne;
• schválilo odpredaj hasičského vozidla
T 805 za cenu 7.000,- Sk.
Uznesenia z rokovania Obecného
zastupiteľstva v Krivosúde-Bodovke,
ktoré sa konalo 27. 6. 2008
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomný: 0
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bodovke:
• zobralo na vedomie správu o plnení
uznesení;
• zobralo na vedomie kontrolu plnenia
rozpočtu za 1. štvrťrok 2008;
• schválilo návrh na zmenu užívania časti
budovy OcÚ na predajné priestory;
• uložilo požiadať príslušný stavebný
úrad, ktorým je určená obec Kostolná-Záriečie o stavebné povolenie na
zmenu užívania stavby Obchod s potravinami so stavebnými úpravami;
• schválilo úver na zriadenie obchodnej
činnosti;
• schválilo odmeny poslancom OcZ za
1. polrok 2008;
• schválilo premiestnenie knižnice do
priestorov bývalej učebne MŠ.

Uznesenia z rokovania Obecného
zastupiteľstva v Krivosúde-Bodovke,
ktoré sa konalo 25. 4. 2008

Uznesenia z rokovania Obecného zastupiteľstva v Krivosúde-Bodovke,
ktoré sa konalo 27. 8. 2008

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomný: 0

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomný: Igor Chrastina, Peter
Chrastina

Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bodovke:
• zobralo na vedomie správu o plnení
uznesení;
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Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bodovke:
• zobralo na vedomie správu o plnení
uznesení;

• zobralo na vedomie kontrolu plnenia
rozpočtu za 1. štvrťrok 2008;
• zobralo na vedomie žiadosť dvoch
záujemcov o prenájom bytu;
• zobralo na vedomie potrebu opravy bytu – upchatý odtok, el. vedenie
na nočný prúd a oprava zábradlia na
schodisku;
• uložilo odstrániť závady bytu a pripraviť ho na prenájom;
• uložilo určiť nájomcu na budúcom zasadnutí OcZ;
• zobralo na vedomie stav príprav nového obchodu na kolaudáciu;
• schválilo ponuku H. Kováčovej na odpredaj použitých regálov a príslušenstva;
• uložilo spropagovať otvorenie predajne;
• zobralo na vedomie správu o príprave projektu rekonštrukcia miestnych
komunikácií na predloženie žiadosti
o dotáciu z eurofondov;
• schválilo zápisy do kroniky obce za
rok 2007;
• zobralo na vedomie správu o pripravovaných kultúrno-spoločenských akciách 30. a 31. augusta 2008 – bezplatné kozmetické služby vizážistky
Janette Rozvadskej pre ženy a nočné
divadelné predstavenie divadla Normálka z Trenčína v amfiteátri obce;
• zobralo na vedomie odpisy vodomerov poslancami podľa svojich voličských obvodov;
• zobralo na vedomie avizovanú komplexnú protipožiarnu kontrolu OR
HaZZ v Trenčíne obci ako právnickej
osobe;
• uložilo dodatočne zabezpečiť na všetky objekty požiarne smernice vypracované odborne spôsobilou osobou,
nové hasiace prístroje do všetkých
objektov, revízne správy elektro rozvodov objektov a potvrdenia o kontrole komínov;
• schválilo nákup novej kosačky na trávu;
• schválilo úpravu rozpočtu obce o navýšenie 30.000,- Sk v príjmovej aj výdavkovej časti.
Uznesenia z rokovania Obecného
zastupiteľstva v Krivosúde-Bodovke,
ktoré sa konalo 24. 10. 2008
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomný: Ivan Marko ml. – ospravedlnený
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bodovke:
• zobralo na vedomie správu o plnení
uznesení;

• zobralo na vedomie kontrolu plnenia
rozpočtu za 1. – 3. štvrťrok 2008;
• schválilo prenájom obecného bytu
manželom Laurovým;
• uložilo predložiť zmluvu o prenájme
bytu na 1 rok;
• schválilo VZN o prevádzkovom poriadku cintorína;
• uložilo spracovať pasport hrobov;
• schválilo rozšírenie a úpravu chodníka pre prístup zásobovania potravín;
• zobralo na vedomie dovoz automobilu
PV3S zo skladu MV SR na základe
darovacej zmluvy;
• uložilo zabezpečiť zákonné poistenie
vozidla;
• uložilo pripraviť doplnok VZN o KO
a DSO so zmenami platieb;
• schválilo zimnú údržbu MK dohodou
s Petrom Chrastinom za 1.000,- Sk/
1 odhrn;
• zobralo na vedomie informáciu o odstraňovaní suchej čerešne a lipy na

cintoríne, ktoré ohrozovali okolité pomníky a poďakovanie Petrovi Kmeťovi a Jánovi Rozvadskému ml.
Uznesenia z rokovania Obecného
zastupiteľstva v Krivosúde-Bodovke,
ktoré sa konalo 15. 12. 2008
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomný: Ivan Marko ml. – ospravedlnený
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bodovke:
• zobralo na vedomie správu o plnení
uznesení;
• schválilo Dodatok č. 1 k VZN obce Krivosúd-Bodovka č. 3/2007 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady;
• schválilo úpravu ceny vodného na
0,40 EUR za 1 m3;

• schválilo úvery na spolufinancovanie
projektov na rok 2009:
a) na rekonštrukciu miestnych komunikácií 6 639 EUR,
b) na rekonštrukciu verejného osvetlenia 1 162 EUR,
c) na rekonštrukciu chodníka pri budove OcÚ 2 157 EUR,
d) na dažďovú kanalizáciu 3 651 EUR;
• schválilo programový rozpočet obce
na rok 2008;
• zobralo na vedomie určenie inventarizačných komisií na inventarizáciu
majetku obce k 31. 12. 2008;
• uložilo vykonať inventúry do 31. 12.
2008;
• schválilo plán zasadnutí Obecnej
Rady a Obecného zastupiteľstva na
rok 2009;
• uložilo zabezpečiť svojpomocne
opravu zábradlia na moste pred domom č. 2.

INFORMUJEME
Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva (OcZ)
v roku 2008 sa schvaľovali dôležité dokumenty – rozpočet
a dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady (KOaDSO).
Programový rozpočet Obce Krivosúd-Bodovka na rok
2009 je navrhnutý ako vyrovnaný, t. j. rozdiel medzi príjmami
a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných
operácií) je 0. Bežný rozpočet vo výške 57 757 EUR je navrhovaný ako prebytkový s prebytkom 5 809 EUR, kapitálový
rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 13 610 EUR. Schodok
kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu
a príjmovými finančnými operáciami.

Návrh Programového rozpočtu Obce Krivosúd-Bodovka
na rok 2009 je zostavený ako programový, t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými
výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2009 – 2011 je rozpočtovaných 12
programov.
Návrh Programového rozpočtu Obce Krivosúd-Bodovka na
roky 2010 – 2011 je uvedený v textovej časti Programového
rozpočtu. Rozpočet na roky 2010 – 2011 nie je v zmysle § 9
ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

Rozpočet obce Krivosúd-Bodovka na roky 2009 – 2011
PRÍJMY
Bežné príjmy

2009

2009

2010

2011

Sk

EUR

EUR

EUR

Daňové príjmy – dane
z príjmov, dane z
majetku

1 494 000,00

49 592,00

51 141,00

53 141,00

Výnos dane z príjmov

1 309 000

43 451

45 000

47 000

Daň z nehnuteľnosti

185 000

6 141

6 141

6 141

Daňové príjmy – dane
za špecifické služby

152 000

5 045

5 045

5 045

Za psa

10 000

332

332

332

Za využívanie verejného priestranstva

2 000

66

66

66

Za komunálne odpady
a drobné stav. odpady

140 000

4 647

4 647

4 647

Nedaňové príjmy

66 000

2 191

2 195

2 195

Príjmy z vlastníctva

29 500

979

980

980

Administratívne poplatky

20 000

664

670

670

Poplatky z náhodného
predaja služieb

15 500

515

515

515
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Bežné príjmy

2009

2009

2010

2011

Sk

EUR

EUR

EUR

Úroky z vkladov a fin.
hosp.

1 000

33

30

30

Iné nedaňové príjmy

14 000

465

0

0

Preplatky EE

14 000

465

0

0

Tuzemské bežné granty a transfery

14 000

465

470

470

Zo štátneho rozpočtu
prenesený výkon

14 000

465

470

470

1 740 000

57 757

58 851

60 851

2009

2009

2010

2011

Sk

EUR

EUR

EUR

Príjmy z predaja hn. a
nehn. majetku

5 000

166

0

0

Prevod zo zisku z podnik. činnosti

5 000

166

0

0

Kapitálové príjmy
spolu

5 000

166

0

0

2009

2009

2010

2011

Sk

EUR

EUR

EUR

Bežné príjmy spolu
Kapitálové príjmy

VÝDAVKY
Bežné výdavky
Výdavky verejnej správy

922 000

30 605

33 161

34 043

Mzdy, platy a ostatné
vyrovnania

430 000

14 273

14 605

14 710

Poistné a príspevok do
poisťovní

150 000

4 979

5 311

5 713

Tovary a služby

342 000

11 352

13 244

13 620

Finančná a rozpočtová
oblasť

86 000

2 855

3 153

3 153

Transakcie verejného
dlhu

41 000

1 361

1 826

1 826

Ochrana pred požiarmi

22 500

747

846

880

Cestná doprava

20 000

664

670

670

Nakladanie s odpadmi

160 000

5 311

5 809

5 911

Ochrana prírody a krajiny

24 000

797

800

800

Rozvoj obcí

27 000

896

996

996

Verejné osvetlenie

95 000

3 153

2 490

2 500

Bývanie a občianska
vybavenosť

5 000

166

200

200

Rekreačné a športové
služby

3 000

100

300

600

131 500

4 365

4 360

4 305

Kultúrne služby
Knižnice

7 000

232

166

200

Ostatné kultúrne služby, kultúrne domy

80 000

2 656

2 681

2 727

Vysielacie a vydavateľské služby

26 500

880

914

1 014

Náboženské a iné
spoločenské služby

18 000

597

600

600

Vzdelávanie

13 000

432

432

432
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Sociálne zabezpečenie

15 000

500

500

500

Bežné výdavky spolu

1 565 000

51 948

55 540

56 814

Výdavkové finančné
operácie v tom, splácanie tuzemskej istiny

85 000

2 821

3 351

3 751

Kapitálové výdavky

2009

2009

2010

2011

Sk

EUR

EUR

EUR

Spolufinancovanie
- prívalové vody

110 000

3 651

0

0

Spolufinancovanie
- verejné osvetlenie

35 000

1 162

0

0

Rekonštr. prístupová
komunikácia

65 000

2 158

0

0

Spolufinancovanie
miestne komunikácie

200 000

6 639

0

0

Kapitálové výdavky
celkom

410 000

13 610

0

0

Poslanci schválili Dodatok č. 1 k VZN obce Krivosúd-Bodovka č. 3/2007 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
Poslanci na poslednom decembrovom zasadnutí OcZ v roku
2008 schválili aj dodatok k VZN obce Krivosúd-Bodovka č.
3/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Ide o navýšenie poplatku o 20 hal. a deň za odvoz KO
z dôvodu veľkej straty v roku 2008, ktorú musela obec doplácať za vývoz a uskladnenie na skládku. Ďalšie úpravy sa týkajú poplatkov za verejné priestranstvá a daní za psov, a to
z dôvodu prechodu na euro. Podobne bola zaokrúhlená suma
za jeden žetón na 2 eurá, napriek tomu, že ich využitie nie je
na takej úrovni, ako by sme si želali. Žetóny môžu využívať
totiž nie iba chalupári, ale aj ostatní občania hlavne v zimnom
období, keď jedna smetná nádoba často nestačí.

DODATOK č. 1/2008
K VŠEOBECNE ZÁVAZNÉMU NARIADENIU OBCE KRIVOSÚD-BODOVKA č. 3/2007
O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
Menia sa nasledovné články:
ČASŤ IV
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
Článok 16
Sadzby daní
1. Umiestnenie stavebného zariadenia:

- 0,50 EUR/m2 a deň
2. a) Umiestnenie predajného zariadenia pre účely ambulantného predaja a poskytovanie služieb
- 1,00 EUR/m2 a deň
b) Umiestnenie predajného zariadenia pre účely ambulantného predaja na príležitostných trhoch
- 1,00 EUR/m2 a deň
3. Umiestnenie zariadenia, lunaparku, cirkusu a iných atrakcií
- 0,10 EUR/m2 a deň
4. Umiestenie zariadenia pre účely reklamných a iných akcií
- 1,00 EUR/m2 a deň
5. Umiestenie skládky 		
- 0,50 EUR/m2 a deň
6. Trvalé parkovanie vozidla
- 0,10 EUR/m2 a deň
ČASŤ V
DAŇ ZA PSA
Článok 21
Predmet a sadzba dane

2. Sadzba dane je 4 EUR za jedného psa a kalendárny
rok.

ČASŤ VI
POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
Článok 25
Sadzba poplatku
1. Správca poplatku ustanovuje sadzbu poplatku:
a) u fyzickej osoby, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať
alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo
jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou alebo záhradu,
vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako
na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem
lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri
nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej „nehnuteľnosť“),
0,04 EUR na osobu a kalendárny deň,
aa) ak žije v spoločnej domácnosti podľa článku 23 ods.
1 písm. a/ viac ako 5 poplatníkov, poplatník si môže
v sadzbe 0,04 EUR na osobu uplatniť 2 smetné nádoby,
b) u fyzickej osoby, ktorá využíva viac ako jednu smetnú
nádobu na komunálny odpad (nepravidelne), u fyzickej
osoby s prechodným pobytom a u chalupárov vlastniacich smetnú nádobu množstevným zberom nasledovne:
Objem
zbernej
nádoby
v litroch

Frekvencia
vývozu

Sadzba
poplatku
v EUR/liter

Poplatok
v EUR/žetón

110 KUKA

1 x za
2 týždne

0,018

2,-
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c) u právnickej osoby, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný
účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnený
užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na účel podnikania:
Objem zbernej
nádoby v litroch

Frekvencia
vývozu

Sadzba poplatku
v EUR/nádoba/rok

110 KUKA

1 x za
2 týždne

50,-

2. Výpočet poplatku za KO a DSO sa zaokrúhľuje na celé eurá
nahor.
Článok 27
Splatnosť poplatku
1. Poplatok je pri vyrubení platobných výmerov splatný do 15
dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
Článok 29
Zníženie poplatku
1. Správca poplatku ustanovuje v zmysle § 83 zákona, že zníži poplatok na základe žiadosti a predložených dokladov
preukazujúcich dôvod zníženia poplatku o:
a/ 7 EUR
- ak poplatník je občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, prevažne alebo úplne bezvládny. Dokladom
preukazujúcim dôvod zníženia poplatku je preukaz
ZŤP, rozhodnutie o posúdení zdravotného stavu.
Doklady preukazujúce dôvod zníženia poplatku je daňovník povinný predložiť správcovi poplatku v lehote do
31. 1. príslušného spoplatňovaného obdobia. V prípade

nepredloženia dokladu správcovi poplatku v stanovenej lehote, správca dane predmetný poplatok v príslušnom spoplatňovanom období nezníži. V prípade, že
poplatník má už uplatnené zníženie poplatku ŤZP
z predchádzajúceho spoplatňovaného obdobia a nedošlo u neho k žiadnej zmene opätovne nemusí žiadať
o jeho zníženie;
b/ 5 EUR
- ak poplatník študuje mimo obce a je ubytovaný v zariadení poskytujúcom ubytovanie.
Dokladom preukazujúcim dôvod zníženia poplatku sú
aktuálne potvrdenia z príslušného spoplatňovacieho obdobia o návšteve školy;
c/ 6,- EUR
- ak poplatník je v hmotnej núdzi.
Dokladom preukazujúcim dôvod zníženia poplatku je
rozhodnutie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o priznaní dávky a príspevkov pomoci v hmotnej núdzi.
ČASŤ VII
Článok 30
SPOLOČNÉ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Dodatok č. 1/2008 k Všeobecne záväznému nariadeniu
obce Krivosúd-Bodovka č. 3/2007 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválilo Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bodovke dňa 15. 12. 2008 uznesením č. 106/2008.
2. Tento dodatok nadobúda účinnosť 1. 1. 2009.
Všetky časti VZN 03/2007 neupravené týmto dodatkom ostávajú v platnosti v pôvodnom znení prepočítané na konverzný
kurz: 30,1260 SK/EUR.

Obecné zastupiteľstvo na základe zákona o obecnom zriadení a v súlade
so zákonom č. 470/2005 Z. z.
o pohrebníctve a o zmene a doplnení živnostenského zákona vydalo VZN 1/2008:

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA
Úcta k pamiatke zosnulých a spoločenské poslanie pohrebísk ako verejných zdravotno-technických zariadení, určených na
pietne pochovávanie zosnulých, alebo na ukladanie ich spopolnených pozostatkov spôsobom, zodpovedajúcim zdravotným
predpisom prikazujú, aby pohrebiská boli udržiavané v takom stave, ako to zodpovedá ušľachtilým ľudským vzťahom, ale aj aby
sa pri ich používaní dodržali zdravotné a iné predpisy.
Pohrebiská, ako aj správu a ich prevádzkovanie zriaďuje obec so súhlasom príslušného orgánu. Prevádzkovateľ pohrebiska
vedie evidenciu hrobových miest. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.

Cenový výmer č. 1/2008 v zmysle zákona č. 526/90 Zb. o cenách za poplatky na cintorínoch
1. Miesto pre hrob alebo urnu na dobu 10 rokov (po prvýkrát):
Urna
50,- Sk (1,66 EUR)
Hrob
150,- Sk (4,98 EUR)
Detský hrob
100,- Sk (3,32 EUR)
2. Prepožičanie miesta pre postavenie hrobky na 10 rokov:
Hrobka
1.000,- Sk (33,19 EUR)
3. Obnova (predĺženie) užívacieho práva na 10 rokov:
Urna
100,- Sk (3,32 EUR)
Hrob
300,- Sk (9,96 EUR)
Detský hrob
200,- Sk (6,64 EUR)

4. Obnova (predĺženie) užívacieho práva na miesto, kde už je
hrobka vybudovaná – na 10 rokov
300,- Sk (9,96 EUR)
5. Cena za prenájom časti pozemku verejných priestranstiev,
vrátane prístupových komunikácií na cintorínoch a pri
dome smútku za účelom podnikania (oprava a údržba pomníkov, náhrobných kameňov, vybudovanie hrobky a pod.
poplatok vo výške
300,- Sk (9,96 EUR)
Tento cenový výmer nadobudol účinnosť dňom 1. 11. 2008
a nahrádza cenový výmer č. 1/2000 a č. 2/2000.
V Krivosúde-Bodovke dňa 24. 10. 2008

Cenový výmer bol schválený dňa 24. 10. 2008 OcZ v Krivosúde-Bodovke.
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Čo by ste mali vedieť?
Daňové priznanie
a vyrubenie dane
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať do
31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, ak zákon neustanovuje inak, podľa
stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia a v ďalších zdaňovacích obdobiach
do tohto termínu, len ak nastali zmeny
skutočností rozhodujúcich na vyrubenie
dane z nehnuteľností rozhodujúcich na
vyrubenie dane z nehnuteľností.

Daň za psa
Daň za psa obec po prvýkrát vyrubí
platobným výmerom. Daň je splatná do
15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších
zdaňovaných obdobiach je daň na zdaňované obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovaného
obdobia.

Od 1. januára platí nová mena
• Existuje 8 eurových mincí v hodnote: 2 eurá, 1 euro a 50, 20,
10, 5, 2, 1 centov.
• Eurové mince majú spoločnú stranu – rovnakú na všetkých
minciach a národnú stranu – podľa toho, ktorá krajina mincu
vydala. Spoločná strana mincí reprezentuje mapu Európskej únie. Na pozadí sú pripojené hviezdy európskej vlajky.
Eurové mince s najvyššou hodnotou zobrazujú Európu bez
hraníc. Spoločnú stranu mincí navrhol Luc Luycx z Belgickej
kráľovskej mincovne. Rubová strana mincí je určená pre národné symboly, ktoré si každý členský štát zvolí sám. Všetky
eurové mince sú platné na území všetkých štátov eurozóny,
bez ohľadu na to, ktorý štát ich vydal.
Séria eurových bankoviek sa skladá zo siedmich rôznych
nominálnych hodnôt bankoviek, ktoré sú zákonným platidlom
na území celej eurozóny. Každá eurová bankovka predstavuje
jeden architektonický štýl. To znamená, že sú na nich zobrazené stavebné slohy siedmich období európskych kultúrnych
dejín. Tematicky sú tieto slohy znázornené pomocou prvkov
okien, brán a mostov. Na lícnej strane bankoviek sú zobrazené
okná a brány, ktoré sú symbolom európskeho ducha otvorenosti

Zamŕzajúce
vodovodné prípojky
Upozorňujeme odberateľov vody, aby
si vo vlastnom záujme prekontrolovali
stav vodomerných šácht a zabezpečili si
ich hlavne pred silnými mrazmi. Najcitlivejším miestom pri mrazoch je vodomer,
ktorý praskne a voda potom nekontrolovateľne uniká. V prípade zamrznutia prípojky v šachte si vlastníci budú musieť
náklady na opravu hradiť sami. Poruchy
však v každom prípade treba nahlásiť
na obecnom úrade.

a spolupráce. Okrem architektonických prvkov je na prednej
strane bankoviek zobrazená aj vlajka Európskej únie. Dvanásť hviezd Európskej únie vyjadruje dynamiku a harmóniu súčasnej Európy. Mosty, ktoré sú hlavným motívom na rubovej
strane bankoviek, symbolizujú komunikáciu medzi európskymi
národmi a medzi Európou a zvyškom sveta. Eurové bankovky
sú dielom Róberta Kalinu z Rakúskej centrálnej banky, ktorého
výtvarné návrhy vyhrali v roku 1996 celoeurópsku súťaž.
Výmenu korún za eurá robia len banky priamo vo svojich
pobočkách. Týmito službami ani ich sprostredkovaním nebudú
poverené žiadne osoby, ktoré by mali navštevovať obyvateľov
v domácnostiach. Vyhnite sa výmenám na ulici, alebo ponukám
od osôb vydávajúcich sa za predstaviteľov bánk, samospráv,
alebo iných inštitúcií, ktorí vás môžu navštíviť u vás doma.
Korunové bankovky a mince bude možné ešte bezplatne
zameniť za eurá:
• mince v bankách do 30. júna 2009
• bankovky v bankách do 31. decembra 2009
• mince v Národnej banke Slovenska do 31. decembra 2013
• bankovky v Národnej banke Slovenska bez časového obmedzenia.

Významné udalosti v obci v roku 2008
Petícia občanov
a obecné zastupiteľstvo
odmietlo prieskum a ťažbu uránu
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 28. 2. 2008 poslanci jednohlasne vyjadrili nesúhlasné stanovisko k prieskumným a ťažobným prácam uránovej rudy v Považskom Inovci.
Starosta obce Vladimír Kmeťo doplnil tento bod programu
do rokovania OcZ vzhľadom na aktuálnosť a závažnosť tejto
témy.
Ťažba a spracovanie uránu predstavujú pre životné prostredie veľkú záťaž. Rádioaktívne a toxické látky kontaminujú
ovzdušie, vodu aj pôdu. Uvedená lokalita zasahuje práve do
ochranného pásma zdroja pitnej vody, ktorý zásobuje miestne
obyvateľstvo.
Keďže ide o mimoriadne závažnú problematiku, ktorá by
v budúcnosti mohla veľmi negatívne ovplyvniť kvalitu života
v regióne stredného Považia, a teda i v našej obci, obecný
úrad oslovil už koncom januára občanov, aby sa vyjadrili k problému s možnosťou podpísať petíciu za odmietnutie prieskumných vrtov a ťažby uránu v lokalite Považského Inovca. Petíciu
podpísalo takmer 160 občanov.

Silné búrky opäť neobišli našu obec
Búrky spojené s veternou smršťou a krupobitím, ktoré sa
prehnali 19. a 20. augusta 2008 trenčianskym krajom, neobišli
ani našu obec. Okrem škôd na záhradách spôsobených krúpami, voda s blatom zaplavila niektoré záhrady a časť obce okolo
obecného úradu a kultúrneho domu. Silný vietor strhol plachtu
v amfiteátri, poničil altánky, poodnášal škridle z niektorých
striech a zlomil smrek pred obecným úradom. Našťastie nikto
nebol zranený a celkové škody po búrke neboli také veľké, ako
to vyzeralo počas búrky.
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Obec zriadila vlastný obchod
Vo štvrtok 18. septembra o 16.30 h obecný obchod s potravinami za bohatej účasti občanov i médií slávnostne otvoril
starosta obce Vladimír Kmeťo. Obchod „pokrstil“ netradične
ryžou – symbolom sťastia, bohatstva a úspechu. Otvoreniu
predchádzali takmer tri mesiace trvajúce stavebné úpravy
s potrebnými legislatívnymi náležitosťami. Keďže občania
po zrušení jedinej predajne v obci z rodinných a zdravotných
dôvodov majiteľky H. Kováčovej zostali bez možnosti nákupu základných potravín, Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bodovke schválilo zriadenie vlastnej predajne v nevyužitých
priestoroch bývalej materskej školy.
Zriadenie prevádzky nebolo jednoduché. Keďže sa obec
podujala na činnosť, ktorá je na Slovensku ojedinelá, nemala
možnosť poradiť sa o problémoch týkajúcich sa tejto činnosti
samosprávy. Preto táto novinka zaujala všetky médiá na Slovensku, ktoré s veľkým záujmom sledovali a ešte stále sledujú
vývoj tejto obecnej činnosti a možno povedať, že jej aj fandia.
Obec sa dostala do povedomia Slovenska a dostavujú sa aj
ohlasy z rôznych obcí Slovenska, ktoré sa dostávajú do podobných problémov ako naša obec.
Zmenu užívania priestorov bývalej MŠ na obchod riešil
príslušný stavebný úrad Kostolná-Záriečie. Stavebné úpravy
okrem výmeny okien, dvier, výroby mreží a prístupových priestorov sme riešili svojpomocne. Pred otvorením sa vyskytol aj
nečakaný problém so zabezpečením samotnej predavačky,
pretože nikto z obce nechcel túto činnosť vykonávať. So všetkými problémami sa obec nakoniec vyrovnala včítane pripravenosti na prechod na euro.

Obec si zobrala na zriadenie obchodu úver 150.000,- Sk.
Veríme, že sa ho obci podarí postupne splatiť. Obci však
nešlo o zisky z predaj, ale o pomoc občanom, hlavne dôchodcom, ktorí nemajú možnosť nakupovať si základné potraviny
v mestách, kde ľudia dochádzajú do práce. Obchod je však na
prospech všetkých občanov, no bude však záležať na nich, či
sa udrží, alebo sa bude musieť zavrieť z dôvodu malého záujmu nakupovať doma. Doposiaľ sa ukazuje, že nie je stratový,
i keď sa o veľkých ziskoch nedá hovoriť.

Obecné potraviny prešli na euromenu
Vstupom Slovenska do eurozóny
začala platiť na Slovensku nová mena
euro. Túto zmenu ako prvú v obci
zastihli miestne obecné potraviny,
ktoré sa otvorili po prvýkrát v sobotu
3. januára 2009. Predavačka prijímala
do 16. januára ešte slovenské koruny,
ale vydávala iba v euromene.
Prvý deň sa nevyskytli žiadne problémy a ľudia platili zväčša korunami, ktorých sa chcú najskôr zbaviť
a niektorí platili aj euromincami. Dôležité je, že obec sa na prechod dobre pripravila, a to vo veľmi krátkom
čase. Takmer „za pochodu“ bolo treba
okam-žite po uzávierke roka zabezpečiť zmenu softvéru v pokladnici na
platbu v euro s duálnym zobrazením

v korunách, prepočítať
a nastaviť všetky cenové položky v pokladnici z korún na euro. Pre
bezproblémový začiatok
bolo potrebné tiež včas
zabezpečiť dostatočný počet euromincí do pokladnice na vydávanie.
Poďakovanie preto patrí
Ivane Gáborovej a Oľge
Markovej, ktoré počas
sviatkov v rámci svojho
voľného času pripravili
obchod na novú menu.
starosta obce

Obec získala
nákladný automobil PV3S ARS 12
Na základe darovacej zmluvy medzi Ministerstvom vnútra
SR a Obcou Krivosúd-Bodovka získala obec nákladný automobil Praga PV3S ARS chemická. Jeho technický stav je napriek staršiemu veku vynikajúci, o čom svedčí aj to, že nemá
najazdených ani 1 000 km. Keďže miestny dobrovoľný hasičský zbor nemá požiarnické auto, bude garážované v hasičskej
zbrojnici a používané pre účely, ktoré môžu nastať pri mimoriadnych situáciách na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, čistenie miestnych komunikácií pri prívalových dažďoch,
ale aj na polievanie komunikácií a zelene v suchom počasí.
Nevylučuje sa ani výpomoc tohto automobilu pre iné obce
a mestá, resp. organizácie.
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Cintorín prestali ohrozovať nebezpečné stromy
Prvé novembrové dni zvykneme venovať návštevám cintorínov, skrášleniu miest posledného odpočinku našich blízkych a spomienkam na časy,
kedy ešte boli medzi nami. Cintoríny
sa počas týchto dní zaplnia ľuďmi,
ktorí sa zhromaždia okolo hrobov
svojich príbuzných.
Obecný úrad ako správca cintorína zabezpečil pre dôstojný priebeh
týchto sviatkov, ale aj pre skrášlenie
cintorína a bezpečnosť ľudí a majetku
odstránenie veľkého stromu (suchej
čerešne) v strede cintorína a konárov
veľkej lipy, ktoré ohrozovali pomníky
okolitých hrobov a suché padajúce
konáre mohli ohroziť aj ľudí.
Tieto práce boli veľmi nebezpečné
a zložité a musel ich robiť špecialista.
Peter Kmeťo ktorému pomáhal Ján
Rozvadský kladkami a lanami pomaly
po kúskoch „ukrajovali“ z ťažkých konárov tak, aby nespôsobili škodu na
okolitých hroboch, mysliac pritom aj
na vlastnú bezpečnosť.

Výsledkom ich činnosti je cca 3 m 3
palivového dreva v kultúrnom dome
na kúrenie v krbe, o dovoz ktorého sa
postarali poslanci OcZ a na špalky ho
narezali členovia DH Bodovanka.

Úprava chodníka
skrášlila prostredie
a umožnila zásobovanie
obchodu

Vzhľadom na potrebu prístupu zásobovacích áut k obchodu bolo potrebné
upraviť starý chodník pred bývalou MŠ
– zrušiť starú vchodovú bránu, rozšíriť
chodník a zabezpečiť proti prívalovým
vodám zvýšením terénu oproti komunikácii. Bolo potrebné urobiť aj prekládku
stĺpa verejného osvetlenia. Na jar sa
ukončia práce terénnymi úpravami. Dodávateľom prác je Lesostav Nitra, a. s.
a cena prác po ukončení diela bude cca
30.000,- EUR.

Oslávili sme Deň matiek
Tradíciu osláv Medzinárodného dňa žien nahradila oslava
Dňa matiek, ktorú si pripomíname v druhú májovú nedeľu. Pod
oslavou Dňa matiek však nerozumieme veľkolepé hody, kde
víno tečie potokom. My prejavujeme v tento deň úctu matke
kvetom a kultúrnym pásmom vďačných detí.
Šetrím si korunky, už ich mám päť,
kúpim dnes mamičke najkrajší kvet.
Taký kvet červený ako lienka,
ľúbim ťa, ľúbim, mamulienka.
Tak sa začala v tomto roku oslava Dňa matiek v nedeľu 11.
mája v kultúrnom dome. Po príhovore starostu obce Vladimíra Kmeťa, karafiátom a pásmom piesní, básní a tancov, ktoré
pripravila kultúrna komisia s deťmi predškolského i školského
veku poďakovali deti svojim mamičkám za ich lásku a starostlivosť.
Je iba škoda, že záujem ľudí o túto spoločenskú udalosť stále klesá.

Športový deň detí sa vydaril
Sobota 21. júna 2008 patrila
našim deťom. Kultúrna komisia
pri OcZ v Krivosúde-Bodovke
pre ne zorganizovala športový
deň v kultúrno-športovom areáli
obce, kde boli pre ne pripravené rôzne športové hry, súťaže
a atrakcie – nafukovací hrad,
maľovanie na tvár, vozenie
na „harlejke“ a mnohé ďalšie.
Opäť nechýbal ani futbalový
zápas detí proti rodičom.
Každému, kto sa zapojil do
hry alebo súťaže, sa ušla nejaká cena alebo sladkosť, o ktoré
sa postarali sponzori V. Minárik

– KVETA a R. Kubáň. Na nafukovací hrad, ktorý
bol plne vyťažený, sponzorsky prispel R. Hájek.

Malá „zmenáreň“
aj u nás
V sobotu 30. augusta 2008 sa v našej
obci konala „malá zmenáreň“ pod vedením profesionálnej vizážistky Janette
Rozvadskej z Bratislavy.
Dámy, ktoré mali záujem o kozmetické služby – ošetrenie pleti, poradenstvo
či líčenie, prišli v čase od 10. do 16. hodiny do amfiteátra obce, kde boli pre ne
nachystané potrebné skrášlovacie prostriedky a prípravky.
Akcia mala úspech, o čom svedčí
veľký záujem a spokojnosť dám s úpravou a skrášlením svojej tváre.
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Najstarší občan:
Ondrej KUBÁŇ
oslávil v roku 2008 – 87 rokov
80-roční:
Pavla Sýkorová
70-roční:
Jozef Kopecký
Jaroslav Sýkora
Anna Kubáňová
60-roční:
Jaroslava Zemánková
Viliam Ďuriš
Ivan Marko

Spoločenská rubrika
50-roční:
Miroslav Ďuriš
Zuzana Kubáňová
Milan Kubáň
Ján Rozvadský
Mgr. Vladislav Rozvadský
Narodení:
Martin Dovina
Kristína Fábryová
Jasmína Kubáňová
Matúš a Simona Pacekoví
Adam Opatovský
Tereza Lackovichová

Divadelné predstavenie
sa konalo v amfiteátri
V nedeľu 31.augusta sa predstavilo
divadlo Normálka z Trenčína v obci nočným divadelním predstavením Ochotníci
– vonku v amfiteátri obce. Kultúrnemu
večeru predchádzalo posedenie v amfiteátri s možnosťou ochutnávky domáceho kotlíkového guláša gulášmajstra
Igora Chrastinu. Napriek už pomerne
chladným večerom sa na predstavení zúčastnilo 150 návštevníkov, ktorí častým
potleskom odmeňovali výkony hercov.
Predstavenie ponúklo divákom nielen
humor, ale aj zamyslenie a oživenie vo
forme pôvodných piesní so živou aj reprodukovanou hudbou. Príbeh sa odohrával v dedinskom hostinci. Hlavnou
dejovou líniou bol nácvik divadla v podaní dedinského ochotníckeho súboru

Zosobášili sa:
Peter Ďuriš a Jana, rod.
Kaprnelová
Marián Chmelina a Jana,
rod. Kadlečíková
Peter Laurov a Martina,
rod. Kubáňová

Zomreli:
Vladimír Chrastina
Katarína Kováčová
Ivan Jakuš
Rastislav Horňáček
Ján Bolech
Štefan Kadlečík
Pozostalým vyslovujeme
úprimnú sústrasť.
Prisťahovali sa:
Marián Kubáň
Peter Laurov

v dedinskom hostinci pri príležitosti okrúhleho výročia prvej písomnej zmienky
o obci.
Samotný dej a herný prejav zapadol
do prostredia, akoby sa odohrával u nás.
To si získalo aj divákov, ktorým nebol
dej so svojráznymi humornými scénami
spojenými s láskou a neverou až taký
vzdialený.
Po predstavení všetci odchádzali spokojní a s dobrými dojmami z vydareného
kultúrneho podujatia.

Mikuláš neobišiel ani našu obec

Manželom prajeme veľa
šťastia na spoločnej
ceste životom.
Počet obyvateľov
k 31. 12. 2008 bol 307.

V kultúrnom dome sa
stretli jubilujúci
a starší občania
Jeseň je obdobím umeleckých diel
prírody, ktorá je ako krásna farebná paleta. Takým umeleckým dielom je aj
človek v jeseni života. Týmito slovami
privítal starosta obce Vladimír Kmeťo jubilujúcich a starších občanov našej obce
14. novembra v kultúrnom dome. V tomto roku boli do kultúrneho domu pozvaní
všetci občania od 60 rokov. U nás v obci
je to v tomto roku 62 spoluobčanov, ale
takmer polovica z nich sa nemohla zo
zdravotných či rodinných dôvodov na
stretnutí zúčastniť.
Na úvod starosta zablahoželal jubilantom, ktorí dovŕšili v tomto roku okrúhle
jubileá: 60, 65, 70, 75, 80 a 85 rokov.
Starosta osobitne privítal najstaršieho
občana našej obce pána Ondreja Kubáňa, ktorý oslávil 87 rokov a poprial mu
veľa zdravia a spokojnosti.

V sobotu 6. decembra medzi naše deti zavítal Mikuláš s plným vrecom sladkostí.
V kultúrnom dome ho netrpezlivo očakávali deti spolu s rodičmi. Túžba stretnúť sa
s Mikulášom sa však prelínala so strachom z čertov, ktorí s ním prišli, aby vyhrešili
neposlušné deti. Keďže všetky deti poslúchali, z čertov sa napokon stali kamaráti.
Detičky mali pre Mikuláša pripravené pekné básničky a pesničky, za ktoré im Mikuláš
nadelil balíčky plné sladkostí.

ZPOZ INFORMUJE
Slávnostné zápisy novorodencov
Obecný úrad a kultúrna komisia zorganizovali v roku 2008 slávnostné zápisy
novorodencov v zasadacej miestnosti
obecného úradu.
Dňa 11. apríla sa uskutočnil slávnostný zápis Michala Rozvadského –
rodičov Milana a Kristíny Rozvadských,
Martina Dovinu – rodičov Petra a Ingrid
Dovinových a Kristíny Fábryovej –
rodičov Pavla a Kariny Fábryových.
Dňa 25. októbra sa uskutočnil sláv-

nostný zápis Jasmíny Kubáňovej –
rodičov Mareka a Miriam Kubáňových
a Simony a Matúša Pacekových – rodičov
Branislava a Mariky Pacekových.
Po privítaní rodičov a hostí predniesol
príhovor starosta obce, ktorý odovzdal
rodičom okrem malého darčeka aj
príspevok 3.000,- Sk, ktorý obec poskytuje pri narodení dieťaťa.
V kultúrnom programe vystúpili miestne deti.

Na záver príhovoru starosta všetkým
poďakoval za ich celoživotnú prácu
a zaželal im, aby ešte veľa rokov pobudli
v zdraví a šťastí medzi svojimi najdrahšími. Ako spomienku na túto udalosť obdržali všetci kvietok a malý darček.
Živú kytičku kvetov im uvili z piesní
a tancov naše deti pod vedením Ivany
Gáborovej a večer im spríjemnili tóny
dychovej hudby Bodovanka.
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