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Vážení spoluobčania.
Nenahraditeľná atmosféra vianočných sviatkov je už len v našich najkrajších spomienkach. Vianoce, lúčenie so starým rokom a oslava príchodu nového roka sú udalosťami, pri ktorých
zisťujeme, že ľudské hodnoty sú najcennejším bohatstvom pre
každého, kto si ich uvedomuje a kto sa o ne opiera.
Očakávania príchodu nového roka nahradila štandardná
pracovná atmosféra. Život sa postupne vrátil do pôvodných
zabehnutých koľají.
Vstupujeme do posledného roka volebného obdobia, na
konci ktorého budeme v samospráve zúčtovávať, čo sa nám
podarilo z volebného programu, plánov a predsavzatí splniť.
Na jeseň nás totiž čakajú komunálne voľby, v ktorých si budete
vyberať nových poslancov obecného zastupiteľstva a starostu
obce.
V roku 2017 sme hospodárili s vyrovnaným rozpočtom, ale
nepodarilo sa nám ho naplniť natoľko, aby sme mohli uskutočniť všetky plánované investičné akcie.
Po komplikáciách s vydaním kladného stanoviska hydrogeológa ku kolaudácii trafostanice za dedinou a súhlasu regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa nám podarilo skolaudovať stavbu rekonštrukcie VN a NN siete v obci. Elektrické
vedenie je nielen dimenzované na dostatočnú rezervnú kapacitu v obci, ale aj predĺžené za extravilán a po časť v Drieňovej.
Celá investičná akcia okrem projektovej dokumentácie a in-
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žinieringu bola financovaná Západoslovenskou distribučnou
a.s. Bratislava.
Vlani sa nám podarilo zrekonštruovať miestnu komunikáciu
za obecným úradom aj s odvodňovacím rigolom. Týmto sa nielenže skrášlilo prostredie okolo úradu, ale hlavne sa rekonštrukciou
zabráni pri prívalových dažďoch vyplaveniu vody s blatom do
okolia.
Zrealizovali sme aj drobné stavby, ako úpravy terasy na
dome smútku alebo zhotovenie a osadenie nového kríža na
novom cintoríne. Po niekoľkých rokoch sme vymaľovali interiér
kultúrneho domu, ktorý bol už dosť zanedbaný.
Nepodarilo presadiť projekty cez európske fondy: „Rekonštrukcia autobusových zastávok“ na ktorú sme čakali 2 roky
a žiadosť z Environmentálneho fondu „Predchádzanie vzniku
odpadov, triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov“. Prvá žiadosť bola zamietnutá po
2 rokoch pre údajnú procesnú chybu v žiadosti a druhá pre
nedostatok finančných prostriedkov.
V roku 2017 sme podali ešte podali opakovane žiadosť na
výzvu z podopatrenia 7.4 Program rozvoja vidieka „Zníženie
energetickej náročnosti budovy obecného úradu“, ktorá bola
v roku 2016 zrušená na celom Slovensku.
Nestihli sme podať žiadosť na rekonštrukciu vodovodu,
vzhľadom na zatiaľ nevydané stavebné povolenie, ktoré je
podmienkou žiadosti.
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V roku 2018 s veľkou nádejou očakávame novú výzvu na
predkladanie projektov, financovaných z európskych fondov
na rekonštrukciu vodovodu v obci. Projekt na posilnenie výdatnosti pitnej vody náhradným vodným zdrojom z 90 metrového vrtu za dedinou je v štádiu odovzdania. Územné rozhodnutie sa nám podarilo do konca roka vydať, aj keď po veľkých
problémoch. Zostáva však ešte dlhá cesta spojená s vydaním
vodoprávneho povolenia od Okresného úradu Trenčín. Odhadom to môžeme stihnúť do leta. Vieme iba to, že rozpočet
na tieto práce aj s dodávkami technológií sú takmer 200.000,eur. To by sme bez pomoci štátu nedokázali zrealizovať.
Z dôvodu nevyužívania bytu sme navrhli zmeniť kúrenie na
pevné palivo na bezúdržbové – elektrické a využívať priestory
na účely archívu prípadne klubovne.
Toto využívanie riešiť dočasne, do vyriešenia rekonštrukcie
bývalej MŠ, resp. záujmu o užívanie uvedeného bytu.
Ďalšou úlohou, ktorú presúvame do roku 2018 je zateplenie časti bytovky, z dôvodu nedostatočnej izolácie obvodovej
konštrukcie, oddeľujúcej murivo od betónových prekladov.
Prechádzajúce vodné pary vplyvom nízkej teploty vo vnútri

konštrukcie, resp. pri vonkajšom povrchu kondenzujú! Uvedená vlhkosť okrem iného zhoršuje tepelno-izolačné vlastnosti
jednotlivých častí konštrukcie a na ich vnútorných povrchoch
vznikajú v bytoch plesne. Tomu chceme zateplením zabrániť.
Čaká nás aj rekonštrukcia autobusovej zastávky na križovatke ako aj oprava fasády a interiéru požiarnej zbrojnice. Na
to si ale musíme vyčleniť vlastné financie a od nich závisí aj
rozsah rekonštrukcií.
Milí čitatelia
Využívam túto príležitosť poďakovať sa všetkým, ktorí akoukoľvek formou a mierou prispeli k zveľadeniu našej obce, obohateniu jej kultúrneho i duchovného života, pretože budúcnosť
obce je hlavne v rukách jej občanov.
Želám a prajem Vám, viac krajších dní ako tých horších,
viac lásky ako nenávisti, viac hojnosti a radosti ako smútku
a trápenia.
Do nového roku Vám želá všetkým veľa zdravia, šťastia
a úspechov.
Vladimír Kmeťo – starosta obce

Z miestnej samosprávy
Čo nás trápi v našej obci? L
Vývoz žúmp
Na základe informácii od občanov sme sa dozvedeli, že niektorí vyvážajú žumpy za dedinu, kde je ochranné pásmo vodného
zdroja a prísny zákaz vývozu fekálií. Podobne je to aj s vypúšťaním žúmp do miestneho potoka. Obec bude musieť pri zistení
týchto skutkov vyvodzovať finančné pokuty.

Situácia s výdatnosťou prameňa zásobujúceho verejný vodovod je naďalej kritická
Pre rokom sme Vás informovali o kritickej situácii vo výdatnosti prameňa. Výdatnosť prameňa sa pohybovala v januári
pred rokom 0,2 l/sek. V súčasnosti už z prameňa nevyteká
žiadna voda. Hladina vody klesla o cca 40 cm a vodu do vodojemu zabezpečujeme už len pomocou ponorného čerpadla
priamo z prameniska.
Obecný úrad, ako správca verejného vodovodu v máji vyzval odberateľov vody z verejného vodovodu, že vzhľadom
na slabý prítok vody do vodojemu používali vodu šetrne
a zbytočne ňou neplytvali. Napúšťanie bazénov a polievanie
záhrad vodou z verejného vodovodu bolo prísne zakázané až
do odvolania.
Avšak mnohých ľudí z dôvodov veľkých horúčav, ktoré nás
minuloročné leto postihli, táto výzva príliš netrápila a vodu
brali dovtedy pokiaľ tiekla. Čerpadlo často nestačilo dopĺňať
vodu vo vodojeme a tlak vody v systéme nedokázal zásobovať všetky domácnosti, hlavne vo vyšších polohách. Bolo ťažké zistiť tých, ktorí porušovali zákaz napúšťania bazénov alebo polievanie záhrad, ale z opisov vodomerov na konci roka
aspoň naznačujú, kto výzvu akceptoval a kto nie.
V súčasnosti je odber vody taký, že je vodovod funkčný.
Odber vody je však minimálny a na rozdiel od letných horúčav / i v jeseni/ kedy sa pohyboval okolo 48.000 l za deň je
v súčasnosti ani nie polovičný. Naďalej hrozí riziko mrazov,
ktoré môžu prísť a poškodiť vodomery v nezazimovaných vodomerných šachtách. V minulom roku sa to stalo na dvore PD

Inovec v jednom z kravínov. Zásoby vody v pramenisku nie
sú veľké, preto dúfajme, že situácia sa nebude v tomto roku
opakovať.
Pred rokom sme v novinách poukazovali na zlý stav niektorých vodomerných šácht - nezabezpečené rebríkom, ťažko
prístupné, zaplnené vodou a pod.. Pri odpočtoch v decembri
sme zistili, že sa nič nezmenilo. Aj to svedčí o tom, aký máme
prístup k nášmu najväčšiemu bohatstvu v obci – pitnej vode,
ktorá bude čoraz vzácnejšia.
Čo obec urobila pre vyriešenie situácie s vodou:
- Zabezpečila projektovú dokumentáciu na posilnenie vodného zdroja z vlastného vrtu za dedinou pre vydanie územného rozhodnutia
- Podala žiadosť na mesto Trenčín ako príslušného stavebného úradu pre obec o vydanie územného rozhodnutia
- Vykonala opakované skúšky rozboru pitnej vodu z náhradného zdroja pitnej vody – vrtu PI-1
- Zabezpečila stanoviská štátnych orgánov k vydaniu územného rozhodnutia
- Zabezpečila geometrické plány a stanoviská hydrogeológa
k projektovej dokumentácii
- Podala žiadosť o vyvlastnenie časti ochranného pásma vrtu
- Pripravuje projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie
- Pripravuje stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy
pre stavebné povolenie

Kto má odhŕňať sneh na chodníkoch?

Povinnosť zabezpečiť údržbu priľahlých chodníkov a ostatných prístupových plôch patriacich k nehnuteľnosti vyplýva jej
vlastníkom, prípadne správcom, alebo užívateľom z § 3d ods.
4 písm. b. a c. a ods. 5 zákona NR SR č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (ďalej zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov.
Zo znenia §-u 9, 9a zákona vyplýva, že napr. pri odhŕňaní
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snehu z chodníka aj samotný občan má skoro takú istú povinnosť a zodpovednosť, ako správca pozemných komunikácií.
Vlastníci rodinných domov a budov, organizácie, prevádzkarne, obchodníci atď. sú povinní v zmysle cestného zákona
pravidelne a bez prieťahov čistiť chodník resp. zabezpečiť
čistenie chodníka, ak chodník hraničí s nehnuteľnosťou v ich
vlastníctve, správe, v nájme atď. Správcovia alebo užívatelia

nehnuteľností, ktoré v súvisle zastavanom území hraničia
s chodníkom, zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti na priľahlých chodníkoch, ktoré vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom a neboli bez prieťahov
odstránené.
V súlade s § 9 ods. 3 menovaného zákona môže obec vydať „Všeobecne záväzné nariadenia...“ (ďalej VZN) za účelom
upresnenia spôsobu údržby horeuvedených druhov komunikácií. My sme takéto VZN nevydali, pretože vieme, že ľudia poznajú svoje povinnosti a VZN-ko by problém nevyriešilo, tak ako
je to s parkovaním na komunikáciách a chodníkoch v obci.
Mnohí si to považujú za normálnu povinnosť bez príkazov
a nariadení. Tu musím vyzdvihnúť pani Annu Drobenovú, ktorá sa stará počas celého roka nielen o svoj úsek chodníka ale
úsek až k autobusovej zastávke. Za všetkých však hovorí aj
aktivita pani Anny Rozvadskej, ktorá vo veku 91 rokov pred
svojim domom bez toho, že by jej to ktosi nariaďoval zobrala
lopatu a odhŕňala sneh z chodníka pred svojim domom. Náhodou som ju zachytil pri práci!!!
Obec nemá prevádzku, ktorá by sa mohla starať o zjazdnosť ciest a chodníkov v obci. Na zimnú údržbu miestnych komunikácií má obec uzatvorenú zmluvu s Petrom Chrastinom,

ktorý svoju prácu odvádza dobre. Lenže jeden alebo dvaja
nezamestnaní v obci, keď naraz napadne viac snehu nestačia chodník odhrnúť. Je preto potrebné, aby sa ľudia aspoň
priľahlých pozemkov zapojili a pomohli chodníky čistiť. Podľa
zákona začiatok a koniec čisteného úseku chodníka je ohraničený hranicou nehnuteľnosti. V prípade, ak medzi hranicami
dvoch susediacich nehnuteľností zostáva úsek nehraničiaci
ani s jednou nehnuteľnosťou, za čistenie sú zodpovední majitelia, správcovia a užívatelia oboch susedných nehnuteľností.

ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Uznesenia z rokovania Obecného
zastupiteľstva v Krivosúde-Bodovke, ktoré sa konalo 24. 2. 201.
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bodovke:
- zobralo na vedomie správu o plnení
uznesení
- zobralo na vedomie plnenie rozpočtu
obce za rok 2016
- zobralo na vedomie návrh na využitie
priestorov bytu č.6 /bývalý služobný
byt/ na účely dočasných skladových
priestorov do vyriešenia rekonštrukcie bývalej MŠ, resp. záujmu o užívanie uvedeného bytu
- uložilo zabezpečiť projekt stavebných
úprav – zmeny vykurovania bytu
- uložilo preniesť knihy s regálmi z PZ
do bytu a využívať priestory PZ športové aktivity
- zobralo na vedomie informácie:
- o organizovaní akcie Spojme sa
pre peknú obec v rámci jarného
upratovania obce
- správu o organizačnom zabezpečení fašiangov
- správu o výsledkoch kontroly za
obdobie od 1. 1. 2016 do 31. 12.
2016
- informáciu o príprave žiadosti o dotáciu z invironmentálneho fondu
na zateplenie časti budovy OcU –
Polyfunkcia (predajné priestory a byt)
- informáciu o príprave podkladov
pre spracovanie projektu na posilnenie výdatnosti prameňa Rybník zo záložného vrtu (geodet,
hydrogeológ, projektant)
Uznesenia z rokovania Obecného
zastupiteľstva v Krivosúde-Bodovke, ktoré sa konalo 26. 4. 2017.
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bodovke

- zobralo na vedomie správu o plnení
uznesení
- neschválilo žiadosť Patrika Kaššu
o odkúpenie pozemku v časti Stará
cesta“
- schválilo zadanie pre vypracovanie
projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie na posilnenie vodného zdroja v obci
- schválilo zadanie pre vypracovanie
projektovej dokumentácie pre zmenu
stavby – „Zateplenie budovy obecného úradu“
- zobralo na vedomie informáciu o cenových ponukách na opravu miestnej komunikácie a odvodňovacieho
rigolu
- zobralo na vedomie organizáciu Stavania mája v obci 30. apríla 2017
s DH Bodovanka
- uložilo pripraviť máj na ihrisku s výzdobou
- zobralo na vedomie ponuku Mesta Trenčín na odpredaj konštrukcie tribúny
- zobralo na vedomie informáciu o poskytnutí dotácie predsedu TSK Jaroslava Bašku na čerešňové slávnosti
vo výške 600,-€
Uznesenia z rokovania Obecného
zastupiteľstva v Krivosúde-Bodovke, ktoré sa konalo 14. 6. 2017.
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bodovke
- zobralo na vedomie správu o plnení
uznesení
- správu o znížení oprávnených nákladov na výzvu Zníženie energ. náročnosti budovy obecného úradu z 200
000,- € na 100 000,-€
- schválilo zmluvu pre aktiváciu žiadosti zo zmluvy o dielo EA PRV 2014
001 745p na podopatrenie 7.4. z PRV
SR 2014-2020 s Premier Consulting

-

-

-

a.s. na spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie
zobralo na vedomie čerpanie rozpočtu za 1. švrťrok 2017
schválilo záverečný účet obce Krivosúd-Bodovka za rok 2016 bez výhrad
schválilo tvorbu rezervného fondu:
prebytok hospodárenia z roku 2016
v sume 8.243,07 € a zisk po zdanení z podnikateľskej činnosti v sume
163,61-€
zobralo na vedomie odborné stanovisko hl. kontrolórky Evy Drhovej
k návrhu záverečného účtu obce za
rok 2016
schválilo VZN Obce Krivosúd-Bodovka o referende
zobralo na vedomie správu o organizačnom zabezpečení čerešňových
slávností 17. júna 2017

Uznesenia z rokovania Obecného
zastupiteľstva v Krivosúde-Bodovke, ktoré sa konalo 23. 8. 2017.
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bodovke
- zobralo na vedomie správu o plnení
uznesení
- zobralo na vedomie plnenie rozpočtu
obce za 1. polrok 2017
- schválilo úver 7500,- € z Prima Banky
Slovensko, pob. Trenčín na dofinancovanie rekonštrukcie cesty a odvodňovacieho rigolu pred obecným úradom
- podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu
vodovodu v obci (rozšírenie verejného vodovodu v obci – napojenie na
vrt PI-1) pomocou agentúry BRRA
v prípade zabezpečenia potrebných
dokumentov od štátnej správy RUVZ
– záväzné stanovisko a OUŽP – vo3

-

-

-

-

doprávne povolenie do termínov
spĺňajúcich podmienky podania
zobralo na vedomie podanie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok na
rekonštrukciu budovy obecného úradu na projekt Zníženie energetickej
náročnosti budovy obecného úradu
zobralo na vedomie organizačné
zabezpečenie hodovej zábavy 9. 9.
2017
schválilo prenájom vodomernej šachty - Daniel Kováč a Alena Kováčová,
Mníchova Lehota 265
schválilo cenu vodného z verejného
vodovodu 0,70 €/1m3 od 1. 7. 2017
schválilo odkúpenie parcely pre potreby oplotenia ochranného pásma
vodného zdroja PI-1 parcela 412/3
k.ú. Krivosúd-Bodovka, o výmere
190 m2 (orná pôda) za cenu stanovenú úradným odhadom – znalcom
pre oceňovanie nehnuteľností
schválilo návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017
schválilo zabezpečenie kríža na novom cintoríne
zobralo na vedomie harmonogram
organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov 4. 11. 2017
zobralo na vedomie správu o zabezpečení veľkoobjemového kontajnera
na vývoz odpadov v zmysle zákona
zobralo na vedomie ponuku na opravu fasády požiarnej zbrojnice (5300,€) – s námietkami na cenovú ponuku

Uznesenia z rokovania Obecného
zastupiteľstva v Krivosúde-Bodovke, ktoré sa konalo 25. 10. 2017.
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bodovke
- zobralo na vedomie správu o plnení
uznesení

- zobralo na vedomie plnenie rozpočtu
obce za 3. štvrťrok 2017
- schválilo prevod rezervného fondu
na účely zabezpečenia projektovej
dokumentácie s ňou súvisiacich činností na vypracovanie projektovej
dokumentácie stavby „Rozšírenie
verejného vodovodu v obci KrivosúdBodovka“ na riešenie výdavkov spojených s vydaním územného a stavebného povolenia, spôsobených
havarijnou situáciou v zásobovaní
obyvateľstva pitnou vodou z verejného vodovodu, znížením výdatnosti
prameňa Rybník
- schválilo prenájom nebytových priestorov polyfunkčnej budovy s. č. 88 na
účely predajne potravín pre Gabrielu
Hasákovú, Trenč. Jastrabie od 1. 11.
2017
- schválilo prenájom 3. izbového bytu
pre Luciu Matulíkovú, Bratislava
- schválilo prenájom 1. izbového bytu
pre Ján Škúci ml., Krivosúd-Bodovka
- schválilo zabezpečenie zimnej údržby
MK prostredníctvom zmluvného pomeru s Petrom Chrastinom, za cenu
50,- € za jeden priehrn MK v obci
a 30,- € za jeden posyp MK v obci
- schválilo návrh inventarizačných komisií k 30. 11. 2017
- uložilo vykonať fyzickú inventarizáciu
majetku do 31. 12. 2017
- zobralo na vedomie informáciu o povinnosti obce zabezpečiť preventívne požiarne kontroly
- uložilo ustanoviť preventivára požiarnej ochrany obce s odbornou spôsobilosťou na plnenie úloh na úseku
ochrany pred požiarmi
- uložilo upozorniť občanov na zákaz
parkovania vozidiel pred svojimi RD
z dôvodu zimnej údržby
- uložilo upozorniť občanov na zákaz

vývozu žúmp za dedinu v pásme 2.
st. hygienickej ochrany vodného
zdroja Rybník a 1. st. PHO vodného
vrtu PI-1
- uložilo opraviť rozhlas v dome smútku
- uložilo zabezpečiť prípravu miesta na
osadenie kríža na novom cintoríne
Uznesenia z rokovania Obecného
zastupiteľstva v Krivosúde-Bodovke, ktoré sa konalo 13. 12. 2017.
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bodovke:
- zobralo na vedomie správu o plnení
uznesení
- zobralo na vedomie informáciu o stave územného a stavebného konania
vo veci verejného vodovodu
- zobralo na vedomie informáciu o stave
žiadostí obce o nenávratné finančné
prostriedky
- schválilo investičné zámery na rok
2017:
- Pomocou vlastných finančných
prostriedkov: Zateplenie časti nájomných bytov a rekonštrukciu autobusovej zastávky na križovatke
- Pomocou dotácií z európskych
fondov: Zníženie energ. náročnosti budovy OcÚ – zabezpečenie a
výmena vykurovania, nakladanie
s odpadmi a Rekonštrukciu verejného vodovodu – zabezpečenie
dodávky pitnej vody z náhradného
vodného zdroja
- zobralo na vedomie informáciu o návrhu na rozpočtové provizórium obce
2018
- uložilo predložiť na schválenie rozpočet obce na rok 2018 na prvom
zasadnutí OZ v roku 2018
- schválilo plán kultúrnych podujatí na
usporiadaných obcou na rok 2018
- zobralo na vedomie plán zasadnutí
obecného zastupiteľstva na rok 2018.

I N F O R M U J E M E ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Obecné zastupiteľstvo konštatovalo na svojom zasadnutí 13. 12. 2017,
že v roku 2018 sa bude začínať v rozpočtovom provizóriu
Čo vlastne znamená rozpočtové provizórium z ekonomického hľadiska a pre obec a občanov? Rozpočet samospráv je
najdôležitejším dokumentom schvaľovaným zastupiteľstvom
(zákon roka), ktorý limituje život a rozvoj obce v nasledovnom
roku. Jeho schválenie je pre funkčnosť samosprávy kľúčovou
otázkou.
Počas rozpočtového provizória má samospráva zákonom
o rozpočtových pravidlách limitovanú výšku mesačných výdavkov na 1/12 celkových výdavkov predchádzajúceho roka.

Takýto režim umožňuje obci zabezpečiť v obmedzenom rozsahu len bežné výdavky na chod úradu. Kapitálové výdavky,
investície do rekonštrukcií a zveľaďovania verejného majetku,
ako aj prípadne plánované navýšenie bežných výdavkov samosprávy na zlepšenie chodu organizácií, sa nerealizujú.
V provizóriu nemôže samospráva začínať nové investičné
akcie ani čerpať na ne eurofondy. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas provizória sa zúčtujú s rozpočtom obce
po jeho schválení v danom roku.

Termíny vývozov odpadov v roku 2018:
Komunálne odpady každý druhý pondelok, t. j.:
8. a 22. januára, 		
5. a 19. februára, 		
5. a 19. marca, 		
3.,16. a 30. apríla,
11. a 25. júna, 		
9. a 23.júla, 		
6. a 20.augusta, 		
3. a 17. septembra,
12. a 26. novembra,
10. a 24.decembra.
Papier – kontajner pred obecným úradom vývozy:
25.januára,
22. februára,
22. marca,
8. augusta,
12. septembra, 10. októbra,
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19. apríla,
14. novembra,

18. mája,
12. decembra

11. júna,

14. a 28. mája,
8. a 22.októbra,

11. júla,

Sklo - 3 kontajnery v obci - vývozy:
8.februára,
4.apríla, 		
6. júna, 		

8. augusta,

3. októbra,

5. decembra

Oleje – Bandaska pri obecnom úrade: vývoz po naplnení
Kovy – plechovky z piva môžete zhromažďovať v žltých vreciach pri obecnom úrade – vývoz zatiaľ nepotvrdený
Termíny vývozu plastov v roku 2018:
8. januára,
5. februára,
5.marca,
6.augusta,
3.septembra,
1.októbra,

3.apríla, 		
5.novembra

7.mája, 		
4.júna, 		
a 3.decembra 2018

2.júla,

Vrecia s PVC odpadom vyložiť pred vývozom do 6.00 hod. Spoločnosť Marius Pedersen nechá na výmenu pri dome 2 prázdne
vrecia. V prípadade, že by niekto potreboval viac vriec, k dispozícii sú zdarma na obecnom úrade.
Veľkoobjemový odpad
Kontajner bude pristavený v piatok 6. apríla 2018. Odvoz bude v pondelok 9. apríla.
Nebezpečný odpad (elektro odpad, batérie, oleje a pod.): auto odvezie 9. apríla 2018 z parkoviska na dvore obecného úradu
Termín vývozu veľkoobjemového odpadu na jeseň bude oznámený výveskou a rozhlasom.

Obchod s potravinami a rozličným tovarom v obci opäť v prevádzke
Takmer rok trvalo, kým potraviny v obci opäť obnovili svoju
prevádzku.
Po bezvýslednom hľadaní predavačky pre IMDK, ktoré
prisľúbili, že v obci budú prevádzkovať obchod ak si sami nájdeme
predavačku, prejavila záujem o prenájom priestorov obce na
účely predajne potravín a rozličného tovaru Gabriela Hasáková
z Tr. Jastrabia.

Dovtedy obecný úrad poskytoval občanom (hlavne dôchodcom, ktorí nemali možnosť nakúpiť si potraviny mimo obce)
možnosť predaja chleba a pečiva z pekárne IMDK priamo na
úrade, a to dva dni v týždni, vždy v utorok a piatok podľa vopred nahlásenej objednávke.
Podľa doterajších zistení, sú občania so službami veľmi
spokojní.

Čo sa udialo v roku 2017 v obci ••••••••••••••••••••
Spojme sa pre peknú obec
Obec zorganizovala tradičné „jarné upratovanie“ zamerané
na čistenie verejných priestranstiev obce, hlavne cintorína
a priestranstiev pred svojimi domami.
Starosta podal návrh na tradičné jarné upratovanie v obci
v rámci akcie Spojme sa pre peknú obec v spolupráci s firmou
Marius Pedersen na deň 24.- 26. marca 2017.
V rámci akcie bol pristavený cez víkend pod cintorínom
veľkokapacitný kontajner na veľkoobjemový odpad z domác-

ností, ktorý mohli občania využiť na zbavenie sa veľko-rozmerových odpadov, ktorých sa nemôžu inak zbaviť.
Pre staré elektrospotrebiče bol ďalší kontajner, ktorý mohli
občania využiť na zbavenie sa nepoužiteľných a nefunkčných
elektrospotrebičov.
V piatok popoludní tradične začala akcia pri čistení starého a nového cintorína. V sobotu pokračovala akcia zberom
elektrošrotu, ktorý vozili občania pred obecný úrad a čistením
verejných priestranstiev pred svojimi domami.
Obecný úrad ďakuje všetkým, ktorí sa zapojili do akcie
skrášľovania obce.

Voľby do samosprávnych krajov 4. novembra 2017
Výsledky volieb do TSK 4. 11. 2017 v našej obci
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Počet voličov zapísaných v zozname
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní

114 (39,8%)

Počet platných hlasovacích lístkov
odovzdaných pre voľby predsedu TSK

106

Počet platných hlasovacích lístkov
odovzdaných pre voľby poslancov TSK

111

Počet hlasov odovzdaných pre kandidátov na predsedu
TSK:
Ing. Jaroslav Baška
55
Mgr. Renáta Kaščáková
35
PhDr. Štefan Škultéty
16
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Mgr. Petra Hajšelová
Ing. Ferdinand Vavrík

Počet hlasov odovzdaných pre kandidátov na poslancov
TSK (prvých 9):
JUDr. Martin Markech
71
MVDr. Stanislav Svatík
66
Ing. Ľuboš Chochlík
32
Ing. Miloš Mičega
23
Mgr. Ingrid Opatovská
22
Mgr. Jozef Kováč
21
Ing. Alena Bulková
20
Marián Hudec
19
PhDr. Štefan Škultéty
18

Posviacka cintorína a nového kríža

Dňa 19. novembra 2017 o 15.30 hod.
sa v našej obci konala posviacka kríža
na novom cintoríne a zároveň posviacka
novootvoreného cintorína. Akciu zorganizovala obec v spolupráci ECAV
v Tr. Stankovciach. Na úvod starosta
obce Vladimír Kmeťo všetkých privítal
prítomných a oboznámil ich v krátkosti
s históriou cintorínov v obci. Posviacku
cintorína a kríža vykonala pani farárka

ECAV v Trenčianskych Stankovciach
Jarmila Petrulová.
Kríž vyhotovil pán Jaroslav Križan z Tr.
Stankoviec z dubového dreva a prípravu miesta a osadenie kríža zabezpečili
svojpomocne naši občania.
V roku 1993 bol na žiadosť obce vypracovaný projekt nového cintorína,
vzhľadom na to, že miesto na existujúcom cintoríne sa zapĺňalo. Dodávateľ

prác boli Cestné stavby Trenčín, ktoré
zrealizovali terénne úpravy, postavili
oplotenie a prístupové miesta s asfaltovým a betónovým povrchom k budúcim
hrobom ako aj asfaltovú prístupovú komunikáciu.
V tom čase sa ukončili práce aj na tomto rozostavanom dome smútku, v ktorom
sa začali robiť v roku 1994 aj prvé rozlúčky so zosnulými. Dovtedy sa rozlúč5

ky robili v dome zosnulého.
Za ten čas od ukončenia prác na rekonštrukcii cintorína, t.j. po 23 rokoch
sa voľné hrobové miesta na starom
cintoríne zaplnili. Čas sa nezastavil,

a tak ako sa zrodí nový život, človek zo
života aj odíde a zanechá po sebe iba
tichú spomienku.
Toto miesto sa stáva miestom piety,
miestom odpočinku zosnulých, ktoré si

zaslúži rešpekt a úctu k blízkym pozostalým a všetkým zomrelým.
Akciu sprevádzal spevokol z Trenčianskych Stankoviec a dychová hudba Bodovanka.

Z Kultúry 2017
Detský maškarný ples
V sobotu 18. februára 2017 začali aj naši najmenší plesovú sezónu svojim detským karnevalom. Kultúrny dom sa zaplnil množstvom princezien, kúzelníkov, akčných hrdinov a iných rozprávkových postáv.
Každé dieťa si odnieslo za odvahu a účasť na plese nejakú maličkosť. Najlepšie masky boli losované a ohodnotené peknými cenami.

Fašiangy

Prechodné obdobie medzi zimou a jarou tvoria fašiangy,
ktoré však nemajú pevný termín. Označuje sa nimi celé obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy.
Ej ty basa naša milá, ty si nám už dotrúbila.
Keby si nebola toľko pila, bola by si ešte žila
Dolóres, dolóres, naučá ťa v pekle móres.
Takto zneli posledné slová kňaza pri pochovávaní basy 4.
marca 2017, ktorou sa na Bodovke skončilo obdobie fašiangov a začal 40 dňový pôst pred Veľkou nocou.
Už je nepísaným pravidlom, že fašiangová zábava v našej
obci sa koná nie pred – ale po Popolcovej strede. Za trest sa
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budú musieť všetci, čo sa zúčastnili na akcii a skrátili si tak
pôstne obdobie riadne vyspovedať.
Za účasti farára a jeho pomocníkov bola za smútočného pochodu hrobármi prinesená do kultúrneho domu basa v rakve,
aby sa s ňou prítomní smútiaci pozostalí mohli rozlúčiť. Počas
rozlúčky sa prítomní z úst farára a jeho pomocníkov dozvedeli, čo všetko sa v obci udialo v minulom roku udialo a čo
ich neminie. A keďže „plačky“ nebolo akosi počuť, prevládal
smiech prítomných na úkor „nešťastníkov“ v obci s patričnou
dávkou humoru, ktorí z rôznych dôvodov chtiac-nechtiac niečo vyviedli.
Tradične sa všetko začalo už piatok, keď sa v kultúrnom
dome robila domáca zabíjačka a pripravovali zabíjačkové

dobroty. No a v sobotu sa už od rána pieklo a porcovalo na
taniere a do balíčkov, aby mohli dievčatá ponúknuť návštevníkom teplé zabíjačkové taniere s kapustnicou alebo balíčky
zabíjačkovej kaše, jaterníc či klobás.
Za krásneho, takmer jarného počasia sa sprievod masiek,
za sprievodu členov domácej kapely KB Band, prestrojených

do všelijakých súborov a kostýmov, začal tradične z dolného
konca. Vyhrávaním pesničiek akoby vyťahovali ľudí z domov,
ktorí vynášali tradičné fašiangové výrobky – najčastejšie fánky, šišky, slaninku, vajíčka ale aj domácu pálenku.
Večer pokračovala tanečná zábava s kapelou KB Band, ktorá trvala ešte dlho do noci.

Slávnostné stavanie mája
V minulom roku Obecný úrad usporiadal v amfiteátri obce
tradičné slávnostné stavanie mája už v nedeľu 30. apríla.
Opäť vyšlo pekné počasie čo priviedlo na akciu veľký počet
ľudí, ktorí si prišli popri atmosfére voňajúcou jarou vychutnať
aj tóny piesní v podaní DH Bodovanka.

Deň matiek
Druhá májová nedeľa je venovaná sviatku všetkých matiek. V minulom roku ZPOZ pri obecnom úrade zorganizoval v nedeľu 15. mája prostredníctvom verejného rozhlasu
rozhlasovú reláciu venovanú všetkým mamičkám a babičkám, počas ktorej boli osobne po domoch obdarovávané
karafiátom.

Čerešňové slávnosti
Čerešňové slávnosti, ktoré sa uskutočnili v obci 18. júna 2017
sa opäť vydarili. Okrem ideálneho počasia, ktoré bolo podmienkou úspešného priebehu bola aj dobrá účasť návštevníkov a bohatý kultúrny program, ktorý vyvrcholil majstrovstvami Slovenska
v pľuvaní čerešňových kôstok na diaľku a jedení čerešňových
periek na čas. Slávnosti sa konali aj s podporou TSK.
Slávnosti otvoril starosta obce Vladimír Kmeťo, ktorý privítal
prítomných divákov a hostí. K prítomným sa prihovoril aj čestný hosť slávností, predseda TSK Jaroslav Baška, ktorý odovzdal starostovi symbolický šek 600,-€ na podporu podujatia.
Kultúrny program začal o 14.00 hod. koncertom DH Bodovanka. Nasledovalo vystúpenie folklórneho súboru Senior
klub Družba Trenčín a folklórneho súboru Oldšavan z Uhereského Hradišťa.
Súbežne prebiehali sprievodné akcie – prezentácia čerešňových výrobkov, výroba čerešňových periek, varenie gulášu,
detské atrakcie vrátane vozenia po dedine na konskom povoze a nechýbali ani predajné stánky s remeselníkmi a súkromnými predajcami.
Vyvrcholením boli Majstrovstvá Slovenska v netradičných
súťažiach: v jedení čerešňových periek na čas a v pľuvaní
čerešňových kôstok.

Dodržiavanie pravidiel súťaží kontroloval komisár slovenských rekordov pán Nemec. V tomto roku bol prítomný prvýkrát aj samotný riaditeľ Slovenských rekordov v netradičných
súťažiach pán Igor Svitok.
Aké boli výsledky?
V jedení čerešňových periek na čas boli tieto výsledky:
1.miesto Marián Benka z Trenč. Stankoviec – 15 periek
2. miesto Jaroslav Baška, predseda TSK – 13 periek
3. miesto Ladislav Frniak Bratislava – 11 periek
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V pľuvaní čerešňových kôstok na diaľku boli tieto výsledky:
1. miesto Roland Cagáň z Bratislavy – 15,02 m
2. miesto Peter Kebísek z Trenčína – 13,48 m
3. miesto Tomáš Zubr z Uherského Hradišťa – 13,42 m
Oba slovenské rekordy drží z roku 2016 Roman Fiala, výkonmi 15,24 m v pľuvaní kôstky na diaľku a v jedení čerešňových periek 20 periek ešte pred limitom 2 minút.

Večer patril Oldies diskotéke s DJ ZIP.
Čerešňové slávnosti 2017 sa vydarili aj vďaka nezištnej pomoci ľudí, ktorí sa podieľali na príprave slávností ale aj priamo
pri slávnostiach, všetci ktorí napiekli koláče, vyrábali perky
priamo v areáli, varili guláš, predávali občerstvenie, prispeli
do tomboly.
Za to im patrí veľká vďaka.

Hody v obci

Mikuláš zavítal medzi deti

Dňa 9. septembra obec usporiadala vonku, v kultúrnošportovom areáli „Hodové popoludnie“ spojené s ochutnávkou pečených kačiek, s domácimi žemľovými knedlíčkami a kapustou a kačacou pečienkou s lokšami. Kto mal
málo, mohol si pochutiť na poľovníckom guláši.
Nechýbal ani čerstvý burčiak a dobrá nálada, o ktorú sa
postarala domáca kapela KB-Band. Keďže počasie vyšlo, dobrá nálada udržala návštevníkov hodovej zábavy
do neskorých nočných hodín.

Dňa 16. 12. 2017 zavítal do našej obce Mikuláš aj so Snehulienkou, aby potešil naše deti. Tak ako každý rok priniesol so sebou
veľké vrece plné sladkostí, aby potešil dobré deti. Tie mu poďakovali básničkou alebo pesničkou. Na záver sa všetci vybrali na ihrisko,
kde Mikuláš svojou čarovnou palicou rozsvietil vianočný stromček.

ZPOZ
Slávnostný zápis do života
Dňa 13. októbra 2017 sa v zasadačke obecného úradu konal slávnostný zápis do života Timejky Rozvadskej, rodičov
Jána a Lenky Rozvadských.
Príchod nového človeka vždy vytvára v nás dospelých
úžasný pocit šťastia, radosti aj spolupatričnosti. Nás teší, že
sa túto radosť mohol podeliť aj ZPOZ pri obecnom úrade
a privítať príchod nového človiečika na tento svet.
Nového občianka predstavila pracovníčka OcU Oľga Marková. Slávnostné uvítanie vykonal poslanec obecného zastupiteľstva Mgr. Miroslav Záhumenský. Následne sa rodičia
zapísali do pamätnej knihy obce a prevzali si malý darček
s kvetinkou. Kultúrnym programom pod vedením Ivany Gáborovej miestne deti obohatili túto slávnostnú chvíľu.
Rodičom prajeme pri plnení tohto poslania veľa síl a malej
Timejke veľa zdravia a šťastia v živote.
8

Dôchodci sa stretli v kultúrnom dome

Dňa 27. októbra ZPOZ pri obecnom úrade usporiadal tradičné stretnutie dôchodcov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Slávnostný príhovor predniesol starosta obce Vladimír Kmeťo, ktorý prítomným zablahoželal k životným jubileám, poďakoval všetkým
za ich celoživotnú prácu a do ďalších rokov života im poprial veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody. O kultúrny program sa postaral heligonkár z Opatoviec a miestne deti. Na záver do tanca a na počúvanie zahrala DH Bodovanka.

Na Bodovke oslavovali 90 rokov života traja občania
ZPOZ navštívil v roku 2017 postupne troch občanov, ktorí sa dožili významného životného jubilea – 90 rokov života. Starosta
obce spolu s pracovníčkou obecného úradu im srdečne zablahoželali a popriali do ďalších rokov hlavne veľa zdravia a spokojnosti
v kruhu svojich najbližších.
Ján Kadlečík

Anna Rozvadská

Gustáv Ďuriš
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Spoločenská rubrika
Počet obyvateľov
k 31. 12. 2017: ........................ 346
Okrúhle výročia oslávili:
90 rokov
Ján Kadlečík 		
Anna Rozvadská 		
Gustáv Ďuriš 		

č.d. 69
č.d. 94
č.d. 25

85 rokov
Anna Kadlečíková

č.d. 69

80 rokov
Zuzana Ľachká 		
Pavel Dovina 		
Emília Bolechová

č.d. 83
č.d. 31
č.d. 51

75 rokov
Brigita Sýkorová 		

č.d. 73

70 rokov
Vlasta Horňáčková
Dušan Marko 		
Danuša Marková 		
Eva Rozvadská 		

č.d. 24
č.d. 105
č.d. 105
č.d. 12

65 rokov
Eva Budayová 		
Anna Zemánková

č.d. 53
č.d. 39

Anna Bolechová 		
Martin Rozvadský
Milan Kmeťo 		
Emília Rozvadská

č.d. 54
č.d. 59
č.d. 18
č.d. 75

60 rokov
Marián Miškech 		
Emília Kadlečíková
Vladimír Minárik 		
Ing. Miroslav Kamaráš
Viera Hašková 		
Ing. Ján Škúci 		

č.d. 25
č.d. 56
č.d. 123
č.d. 4
č.d. 60
č.d. 67

Jubilantom prajeme
veľa zdravia a šťastia.
Narodili sa:
Timea Rozvadská
Olívia Marcinátová
Viktória Paceková

č.d. 20
č.d. 53
č.d. 38

Novým občiankom a ich rodičom
prajeme veľa zdravia.
Zomreli:
Dušan Zemánek 		
Jozef Kopecký 		

č.d. 25
č.d. 111

Pozostalým vyslovujeme
úprimnú sústrasť.

Do obce sa prisťahovali:
Ivan Valach 		
Mgr. Stanislava Valachová
Ondrej Valach 		
Ján Valach 		
Anna Drobenová 		
Ľuboš Plesník 		
Lukáš Demčák 		
Miriama Demčáková

č.d. 92
č.d. 92
č.d. 92
č.d. 92
č.d. 1
č.d. 11
č.d. 14
č.d. 14

Odsťahovali sa:
Ivana Faixová 		
Gabriel Bolech 		
Andrej Jakuš 		
Michal Kubáň 		

č.d. 54
č.d. 54
č.d 104
č.d. 88

Zosobášili sa:
Ing. Lenka Rozvadská-Kmeťová
rod. Kmeťová
a Ján Rozvadský
Ing. Monika Marcinátová rod. Budayová
a Lukáš Marcinát
Novomanželom prajeme
veľa šťastia
na spoločnej ceste životom.
O. Marková

POĎAKOVANIE
Dovoľujem si touto cestou
poďakovať všetkým občanom,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
podieľali na príprave a realizácii
kultúrnych podujatí v roku 2017
v obci.
Zvlášť oceňujem
nezištnú
finančnú a materiálovú pomoc,
čím si mohli naše tradičné
kultúrne podujatia – fašiangy, čerešňové slávnosti a hody zachovať úspešný a dôstojný priebeh.
Verím, že naša spolupráca
bude aj naďalej pokračovať.
Starosta obce
Ing. Vladimír Kmeťo
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