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Ročník XXIV.        •        číslo 1                        ferbuár 2022

Vážené spoluobčianky, vážení spoluobčania,

V novom roku 2022 Vám prajem, aby ste boli šťastní a spo-
kojní v kruhu svojich najbližších, ale predovšetkým Vám prajem 
to najdôležitejšie, zdravie. Nový rok je ako čistý, nepopísaný 
hárok papiera, ktorý  začíname zapĺňať našimi každodennými 
životnými udalosťami.

Začnem možno netypicky, ale začnem tým, čo trápi asi nás 
všetkých. Dnes je to už tretí rok, čo sme postavení pred situ-
áciu, akú sme doteraz neriešili. Spomínam si, ako sme v roku 
2020 rozprávali na začiatku prvej vlny pandémie koronavírusu, 
že v roku 2022 už po ňom ani pes neštekne. Dúfali sme a ná-
dejali sa, že sa svet rýchle vráti do tých štandardov, aké sme 
poznali „predtým“, ale nedokázali sme si predstaviť, že nás tu 
nejaký voľným okom neviditeľný problém paralyzuje na takú 
dlhú dobu. 

Akosi sme odmietali prijať možnosť, že sa politickí repre-
zentanti vykašlú na fakty, že sa obrátia chrbtom vedcom, že 
budú burcovať ľudí proti dodržiavaniu pravidiel alebo dokonca 
agitovať proti očkovaniu. Priznávam, od niektorých politikov 
sa to dalo čakať, ale taká masívna absencia angažovanosti 

sa pre správu štátu a ochranu jeho občanov, absencia zod-
povednosti ma naozaj prekvapila a šokovala. Týmto sa nám 
všetkým viac ako kedykoľvek predtým ukázala vážnosť volieb, 
zodpovednosť nášho rozhodnutia. A toto nie je kritika jedné-
ho konkrétneho politika, ani odkaz do koaličných radov. Je to 
kritika nás všetkých. Všetkých, ktorí sme uverili politikom pon-
úkajúcim zázraky a rýchle „riešenia“ problémov. Nečakajme 
zázraky a nespoliehajme sa na rýchle „riešenia“. Zázraky sa 
nedejú. A rýchle „riešenia“ problémov nezvyknú fungovať, ako 
nám ich servírujú populisti z oboch strán barikády. Svojimi vy-
hláseniami a tvrdeniami len vytvárajú ďalšiu frustráciu a hnev. 
Žijeme v dobe, keď nenávistné prejavy prehlušujú slušnú a ve-
cnú diskusiu, keď fakty vedú nerovný súboj s konšpiráciami a 
falošnými správami. Lekárov a zdravotníkov v nemocniciach 
urážajú a napádajú pacienti ovplyvnení dezinformačnou scé-
nou, rešpektovaní vedci sú terčom verejných útokov. Mohli by 
sme si povedať, že toto vyrieši len zázrak. A čakať tak, ako 
doposiaľ. Čakáme, že sa veci zmenia k lepšiemu. Ale zázrak 
to nevyrieši a možno to nevyriešime ani my. Ale musíme sa o 
to pokúsiť. Dlhujeme to sebe, dlhujeme to blízkym, dlhujeme 



2

Z MIESTNEJ SAMOSPRÁVY
ČO NÁS TRÁPILO V NAŠEJ OBCI

AKO SME TRIEDILI ODPAD V ROKU 2021

to všetkým okolo nás. Nemali by sme sa vzdať nášho opráv-
neného nároku žiť v právnom a hlavne spravodlivom štáte, 
ktorí riadia zodpovední politici. A nesmieme sa vzdať práva 
na fakty a overené informácie. Nemôžeme dopustiť, aby sme 
to prehrali.  Namiesto zázrakov sa začnime spoliehať na ľudí, 
ktorí vedia. Lebo potom nám už ani zázrak nepomôže. 

V tomto príhovore však nechcem hovoriť len o tom, čo ste 
počuli už veľakrát, o  potrebe dodržiavať opatrenia a o očko-
vaní. Chcem hovoriť o tom, čo je predpokladom zvládnutia 
akejkoľvek krízy, aj tejto pandemickej, ktorú aktuálne prežíva-
me. Chcem hovoriť o súdržnosti nás všetkých. Žijeme nároč-
né obdobie, ktoré si od nás vyžaduje ohľaduplnosť, pokoru, 
ale hlavne zdravý rozum. Máme za sebou ťažký rok, ale aj 
rok v ktorom sme sa v nových podmienkach už trochu naučili 
žiť a prispôsobiť sa zmenám. Rok v ktorom sme si s niekto-
rými ľuďmi vytvorili nové zblíženia, ale naopak s niektorými 
zažili odcudzenie. Vyrastajú nám deti, ktoré nepoznajú tváre 
svojich učiteliek v škôlke, pretože sú zahalené rúškami. Vy-
rastajú nám deti, ktorým dva roky bezstarostnej mladosti už 
nikto nevráti. Väčšina z nich si musela privyknúť na dištančné 
vyučovanie, bez možnosti stretnúť sa v škole, družine. Našich 
starých rodičov  obmedzila táto situácia v tom najcennejšom, 
stretávaní sa s deťmi a vnúčatami. Veľká časť ľudí sa ocitla 
v existenčných problémoch. Ale najväčším smútkom nás na-
pĺňa fakt, že tisíce ľudí zbytočne chýbali svojim blízkym pri 
vianočnom stole, pri vstupe do nového roka.

Aj táto kríza je pre nás príležitosťou. Pevne verím, že väč-
šinu z nás dokáže posilniť a dúfam, že si obyčajné veci, ktoré 
nám teraz nie sú dopriate, budeme vážiť oveľa viac. Aj to je 
jedna z nádejí, ktorú máme príležitosť naplniť. Je to šanca byť 
lepšími. Už dnes sa mnohí z nás dokázali vyrovnať s kritický-
mi okolnosťami, dokázali prekonať samých seba, ponúknuť 
mimoriadne nasadenie či dokonca obetovať svoje zdravie pri 
záchrane iných. Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí 
ste prejavovali solidaritu a ktorí ste nestratili nádej, že má 
zmysel znovu a znovu pomáhať blízkym, poďakovať všetkým, 
ktorí ste nestratili ľudskosť.

Ukázalo sa, že v momentoch, kedy sa dostanú k slovu ne-
vraživosť, sebeckosť,  či dokonca nenávisť, sme odrazu naj-
zraniteľnejší. V takej chvíli atmosféru spoločnosti zaťažuje 
nielen samotná pandémia, ale kontaminujeme ju aj my sami 
– našou bezohľadnosťou, predsudkami, vzájomným opovrho-
vaním. A naopak,  najsilnejší sme práve tam, kde dokážeme 
byť ohľaduplní, zodpovední a empatickí z vlastných pohnútok, 
z vlastného presvedčenia. Akokoľvek sa v iných veciach mô-
žeme názorovo rozchádzať, v tomto by sme mali byť zajedno. 
Všetci chceme opäť žiť svoje bežné životy, všetci chceme byť 
zdraví. Prosím, pokúsme sa nájsť zhodu v tejto pre nás dôle-
žitej, ba priam kľúčovej veci. Skúsme si zachovať ľudskú tvár, 
skúsme sa riadiť vlastným srdcom, svedomím. Vráťme sa k 
overeným pravdám – napríklad nerobme iným to, čo nechce-
me, aby iní robili nám. Nedajme sa vyprovokovať prejavmi 
nenávisti. Kultivujme preto ľudskosť, pestujme si vzťahy v ro-
dinách, v komunitách. Budujme súdržnosť a precíťme jej hod-
notu v svojom najbližšom okolí, aby sme ju vo forme nášho 
osobného vkladu preniesli na všetkých okolo seba. Nevní-
majme všetky obmedzenia iba ako údel, ktorý nám bol daný 
zhora. Konajme sebavedome a slobodne, tak ako si to vyža-
duje nielen náš záujem, ale aj záujem spoločenstva, ktorého 
sme súčasťou. Slobodne sa niečoho zriekame a slobodne si 
niečo vyberáme. Zodpovednosť, slušnosť, či ohľaduplnosť, ku 
ktorým sa prikláňame z vlastnej vôle, nepociťujme ako diktát 
nariadení.  Náš život vždy bude spojený s istými obmedze-
niami. Napokon aj samotná demokracia stojí na prirodzenej 
autorite pravidiel, ktoré sú výsledkom spoločenskej dohody. 
Ak dokážeme potlačiť konflikty a trecie plochy  medzi sebou, 
naša zomknutosť bude obrovskou devízou v našom dlhodo-
bom úsilí, ale aj pri prekonávaní súčasnej krízy. Aby bolo lep-
ším miestom pre život, pre nás, aj pre naše deti. 

Na prahu nového roku 2022 zo srdca prajem všetkým vám, 
milí občania, aby sme nestratili vieru v ľudskosť a dobrosrdeč-
nosť. Aby sme schopnosťou spájať svoje sily, spolupracovať 
a pomáhať si navzájom  naplnili nádej, ktorá sa pred nami v 
novom roku otvára.

Celoročne chceme upozorniť a hlavne požiadať obyvateľov na nepovolené státie vozidiel v obci , hlavne v časti horný koniec 
od č. domu 38 po 41,  a rovnako dolný koniec v obci na križovatke pri dome č. 103

Rovnako chceme opakovane upozorniť na voľný pohyb psov v obci a s tým súvisiace znečisťovanie verejných priestranstiev. 
Tento problém sa týka hlavne  kultúrno-športového areálu, kde je pohyb psov vyslovene zakázaný, tento priestor je vyhradený 
hlavne na šport a oddych,  hrávajú sa tu deti, takže je  nepríjemné nachádzať tu psie pozdravy.

Pravidlá k týmto problémom sú samozrejme určené aj vo VZN našej obce, len ich treba dodržiavať.

Po troch rokoch porovnávania nám 
konečne v roku 2021 výraznejšie klesla 
hmotnosť vyvezeného zmesového KO 
o viac ako 5 ton za rok- viď tabuľka. Pre 
zaujímavosť uvádzame aj množstvá vy-
triedených separovaných zložiek odpa-
dov za jednotlivé roky. Výrazne nám na-
rástol podiel vykúpených kovov, pretože 
spoločnosti už majú povinnosť tento 
vykúpený odpad priznávať obci, ktorej 
občania ho priniesli. Vďaka tomuto sa 
nám premietne aj celková vytriedeno-
sť do oveľa lepších čísel. Za rok 2020 
sme mali vytriedenosť cca 32 %, za rok 
2021 je to podľa predbežných výpočtov 
viac ako 50 %. Cena za vývoz 1 tony 

komunálneho odpadu nám klesne z 22 eur na 15 eur. Vďaka týmto číslam môžeme 
občanov ubezpečiť, že poplatok za vývoz komunálneho odpadu nebudeme za rok 
2022 zvyšovať.

Aj množstvo veľkoobjemového odpadu pri jarnom a jesennom upratovaní nám naďalej 
klesá, preto sme na oba zbery zabezpečili len menší kontajner, a aj ten nebol naplnený.  

Zberová spoločnosť Marius Pedersen dodala na základe požiadavky obce viac 
nádob na separovaný odpad, kontajner na papier a kovy pribudol na dolnom konci 
pri múre č.d. 103, ďalší kontajner na sklo pri požiarnej zbrojnici. Obec vzhľadom na 
opakovanú kontrolu zmesového odpadu zistila nedostatočné triedenie od nájomcov 
obecných bytov, na čo sme reagovali ústnym dohovorom a zabezpečením smetných 
nádob  na tetrapaky a plechovky. Kontrolovali sme aj rodinné domy, kde bolo zistené 
nepovolené vyvážanie viacerých smetných nádob, než na aké má poplatník nárok. 
Niektoré domácnosti bohužiaľ stále neprikladajú triedeniu odpadu dostatočný vý-
znam, čo je na úkor ostatných domácností, ktoré tvoria len minimálny odpad. Treba 
opäť pripomenúť, že poplatník s počtom obyvateľov do 5 vrátane, má nárok na jednu 
smetnú nádobu, poplatník kde je nahlásených 6 a viac obyvateľov má nárok na dve 
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smetné nádoby. Podľa toho sme na jar 
prideľovali červené nálepky na smetné 
nádoby. Je možné, aby si poplatník za-
kúpil na ďalšiu smetnú nádobu, ktorú 
nemá označenú červeným štvorcom,  
jednorazové nálepky na vývoz v cene 2 
eurá za kus, ako tomu bolo aj doteraz.
POROVNANIE vyvezeného KO a VO
rok množ.  KO /t množ. VO/t
2018 55,6 7,4
2019 54,36 7,57
2020 54,1 5,2
2021 48,96 3,98

POROVNANIE vytriedených zložiek

rok vytried. 
spolu/t

plasty /t obal 
kov/ t

tetra-
paky/t

sklo/t papier/t šat-
stvo/t

železo 
+ kov/t

oleje/ t NO/ t el. za- 
riad./ t

2018 20,485 9,36 0,08 6,31 3,301 0,574 0,16 0,32 0,38

2019 24,695 9,49 0,25 0,22 6,87 3,62 1,065 1,74 0,35 1,09

2020 28,23 9,27 0,65 0,28 8,46 4,18 1,33 3,078 0,142 0,3 0,54

2021 67,169 9,63 0,49 0,38 7,07 4,39 0,598 43,1 0,081 0,62 0,81

Od roku 2023 plánuje spoločnosť Marius Pedersen na základe uznesenie vlá-
dy nový systém vývozu odpadu. Predpokladá sa, že každá domácnosť bude mať 
k dispozícii 3 ks smetných nádob/na komunálny odpad, sklo a papier/+ vrece na 
tetrapaky, plasty a kovové obaly spoločne. Interval vývozu týchto nádob bude ešte 
upresnený, o čom Vás budeme priebežne informovať na našej web stránke obce.

Zálohový systém na Slovensku sa začal 1. 
januára 2022. Znamená to, že nápojové oba-
ly, plastové fľaše a plechovky s objemom od 
0,1 litra do 3 litrov sú zálohované jednotnou 
sumou 15 eurocentov. V pokladničnom bloku 

musí byť záloha zapísana osobitne ako nezdaniteľná predaj-
ná položka.  Na každej zálohovanej fľaši či plechovke bude 
symbol Z v recyklačných šípkach a text “ZÁLOHOVANÉ” (viď 
obr. nižšie). Obaly, ktoré tento symbol nemajú, v obchode ne-
vrátite. Zálohovať sa teda budú jednorazové plastové fľaše a 
plechovky nápojov ako sú minerálne vody, sladené nápoje, 
ovocné šťavy, ľadové čaje, energetické nápoje, pivo, víno či 
miešané alkoholické nápoje. Nezálohujú sa obaly z mlieka, 
nápojov s obsahom mlieka, sirupov a alkoholických nápojov s 
obsahom alkoholu viac ako 15 percent.

Ak si nápoj kúpite, zaplatíte k cene nápoja aj zálohu, keď 
ho vrátite do obchodu, dostanete zálohu naspäť. Obaly ne-
stláčajte.

Zálohový systém na jednorazové nápojové obaly sa zavie-
dol, aby sa nám podarilo znížiť množstvo voľne pohodeného 
odpadu v prírode a materiál z nápojových obalov sme dosta-
li naspäť do obehu. Tieto cenné materiály nemajú končiť v 
prírode, v kontajneri ani v spaľovni. Zatiaľ čo sa dnes u nás 
vyzbiera len 60 % obalov uvedených na trh, v krajinách, kde 
zálohovanie funguje, vedia vyzbierať a efektívne recyklovať 
až 90 % zálohových obalov.

Samozrejme, chvíľu potrvá, kým sa zálohový systém roz-
behne naplno, veď len samotné prechodné obdobie, počas 
ktorého budú na trhu zálohované aj nezálohované nápojové 
obaly, platí do konca júna 2022. Systém je nastavený na zá-
klade skúseností tých najlepších, ktorí v rámci európskych 
krajín zálohujú. Slovensko je prvou krajinou v strednej Euró-
pe, ktorá zálohový systém zavádza, a ja verím, že Slovensko 
bude inšpiráciou ďalšie krajiny, ktoré jeho spustenie plánujú. 
Zálohovým systémom, jeho existenciou vytvárame dobrý zá-
klad pre to, aby sme vykročili správnym smerom k podpore 
cieľov cirkulárnej ekonomiky. Aj my všetci môžeme pomôcť 

– zvyšovaním miery zberu, recykláciou a následne využitím 
materálov pri výrobe nových obalov, z fľaše do fľaše, z ple-
chovky do plechovky. Znovu a znovu. Či sa to však podarí, 
závisí od nás všetkých, nielen od výrobcov a obchodníkov. 
Môžeme mať silnú štartovaciu pozíciu, aj výbornú prípravu, 
ale víťazstvo dosiahneme až vtedy, keď sa všetci rozbehne-
me a budeme mať vôľu prísť až do cieľa. Do cieľa bez voľne 
pohodeného odpadu, pri maximálnej možnej miere zberu, re-
cyklácie a následného využitia plastových fliaš a plechoviek. 

Úspešný zálohový systém je behom na dlhú trať, pri ktorom 
musíme dobehnúť do cieľa my všetci, spoločne.     

VIETE, ŽE....
- Povinnosť odoberať PET fľaše a plechovky majú všet-

ky obchody s predajnou plochou viac ako 300 metrov 
štvorcových, v menších predajniach je zálohovanie dob-
rovoľné.

- Od roku 2025 sa má zálohovať 90 % nápojových obalov. 
Išlo by o 1,2 miliardy obalov, teda o 750 miliónov plasto-
vých fliaš a 450 miliónov plechoviek.

- Jeden Slovák kúpi ročne približne 200 kusov balených 
nápojov.

- Kým v roku 1950 vyprodukoval svet 2 milióny ton plastov, 
v roku 2018 to bolo už 360 miliónov ton. Reálne dokáže-
me recyklovať len 9 % vyprodukovaných plastov, zvyšok, 
91 % končí v mori, na skládkach alebo v spaľovni.

- Priemerný občan Európskej únie vyprodukuje každý rok 
približne 4 kilogramy textilného odpadu. Najviac tohto 
druhu odpadu vzniká v Luxembursku, Belgicku a Česku. 
V roku 2018 skončilo na slovenských skládkach 16 % 
textilných odpadov.

- Ministerstvo životného prostredia avizovalo, že cieľom 
Slovenska je do roku 2025 dosiahnuť 60 %-né triedenie 
a recyklovať chce aspoň 55 % všetkého komunálneho 
odpadu. Do roku 2035 nesmie na skládkach skončiť 
viac ako 10 % komunálneho odpadu.

V roku 2021 bola prevádzka verejného vodovodu bezpro-
blémová. Občasné problémy spôsobujú iba opotrebované 
čerpadlá, ktorých servis je pomerne náročný. Zub času sa 
prejavil aj na zariadení čerpacej stanice po 10-tych rokoch  
nepretržitej prevádzky. Tlakový systém prevádzky vodovodu 
je technologicky veľmi náročný, na rozdiel od vodovodov s 
gravitačným systémom. Okrem toho je aj samotná technoló-
gia čerpacej stanice na dnešnú dobu zastaralá, pretože vý-
voj ide stále dopredu. Výmena technologického zariadenia 
je súčasťou projektu, na ktoré máme právoplatné stavebné 
povolenie. Jeho výmena je však bez štátnej dotácie nereál-

na. Našťastie nebola prevádzka vodovodu v poslednom čase  
vystavovaná častými výpadkami ako v minulosti, spôsobova-
nými nedostatkom vody resp. havárijnými situáciami na trase 
vodovodu. 

V posledných rokoch sa v obci zvýšil počet odberateľov o 
minimálne 15 rodinných domov. Prejavuje sa to v každoroč-
nom náraste spotreby pitnej vody v obci. 

V roku 2021 bol ročný odber 14 473 m³ vody, čo je o viac 
ako o 500 m³ vody pred rokom. Najmenší odber bol vo febru-
ári 1012 m³ za mesiac a najväčší v apríli 1499 m3, čo v prie-
mere znamená cca 50 m³ (50.000 litrov) vody za deň. 
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ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenia z rokovania Obecného 
zastupiteľstva v Krivosúde-Bodov-
ke, ktoré sa  konalo 7. 2. 2021. 

Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-
-Bodovke:
-  schválilo doplnený program roko-

vania Obecného zastupiteľstva obce 
Krivosúd-Bodovka

- schválilo kontrolu plnenia uznesení 
prijatých na zasadnutí Obecného za-
stupiteľstva Obce Krivosúd- Bodovka 

- zobralo na vedomie čerpanie roz-
počtu obce za 4. štvrťrok 2020

-  schválilo RO č.1/2021 - úpravu roz-
počtu medzi kapitolami, bez zmeny 
príjmov a výdavkov úpravu rozpočtu 
v rámci kapitálových výdajov

-  schválilo odúčtovanie miezd za-
mestnancov OcÚ z hlavnej činnosti 
na PČ

- schválilo Všeobecne záväzné nari-
adenie Obce Krivosúd-Bodovka č. 
1/2021 o používaní zábavnej pyro-
techniky na území obce Krivosúd-
-Bodovka

- zobralo na vedomie informáciu o 
stave pripravenosti na elektronické 
sčítanie obyvateľov, ktoré sa usku-
toční od 15.2.2021 do 31.3.2021.

- zobralo na vedomie organizovanie 
akcie Spojme sa pre peknú obec v 
rámci jarného upratovania obce v 
dňoch 6. až 11.4.2020

-   zobralo na vedomie informáciu o ak-
tualizáciu zmluvy medzi ZUaPS Kri-
vosúd-Bodovka a obcou Krivosúd-
-Bodovka

- zobralo na vedomie  informáciu o 
nutnosti orezu /výrezu/ lipy pri Hasič-
skej zbrojnici 

- zobralo na vedomie informáciu o 
nutnosti vydania výzvy o odpadoch z 
dôvodu nedovoleného vývozu septi-
kov niektorých občanov do extravilá-
nu obce 

- zobralo na vedomie informáciu o 
nutnosti oboznámenia občanov zle-
galizovať si drobné stavby do konca 
roku 2021

- zobralo na vedomie informáciu o 
možnosti vybudovania urnovej steny 
na miestnom cintoríne

- zobralo na vedomie informáciu o 

nutnosti zaslať upozornenie maji-
teľov pozemkov v časti obce jedno-
smerka na orezanie stromov

Uznesenia z rokovania Obecného 
zastupiteľstva v Krivosúde-Bodov-
ke,  ktoré sa konalo 9. 4. 2021.

Obecné zastupiteľstvo v Krivosúd-
-Bodovke : 
- schválilo program rokovania obec-

ného zastupiteľstva obce Krivosúd-
-Bodovka.

- schválilo kontrolu plnenia uznesení 
prijatých na zasadnutí Obecného za-
stupiteľstva Obce Krivosúd-Bodovka 

-  zobralo na vedomie presun bodu 
č.4 - plnenie rozpočtu obce za 1. 
štvrťrok 2021 na rokovanie do ďal-
šieho zastupiteľstva.

- schválilo Všeobecne záväzné na-
riadenie Obce Krivosúd-Bodovka 
č. 2/2021 o podmienkach predaja 
výrobkov a poskytovaní služieb na  
trhových miestach obce Krivosúd-
-Bodovka.

-  zobralo na vedomie informáciu o do-
časnom pozastavení príprav a orga-
nizácie čerešňových slávností, spo-
luorganizovaných obcou dňa 19.6. 
2021, pokiaľ krízový štáb Slovenskej 
republiky nerozhodne o zrušení pre-
ventívnych opatrení proti šíreniu ko-
ronavírusu.

-  zobralo na vedomie informáciu o 
organizačnom zabezpečení stavania 
mája dňa 30.4.2021.

- zobralo na vedomie informáciu o 
predbežnom stanovení termínu zápi-
su detí na koniec mája 2021.

-  zobralo na vedomie zmenu organizá-
cie  akcie Spojme sa pre peknú obec v 
rámci jarného upratovania obce

- zobralo na vedomie informáciu o 
príprave zmluvy so spoločnosťou 
LADISCO s.r.o. o zabezpečení výku-
pu vedľajších  živočíšnych produktov  

- zobralo na vedomie  informáciu o 
nutnosti prepracovania výšky úhrad 
za prenájom Domu smútku,  Kultúr-
neho domu + inventáru

- zobralo na vedomie informáciu o 
možnosti opravy elektroinštalácie a 
elektrického zvonenia na ZVONICI 

+  vypracovaní cenovej  kalkulácii na 
opravu

- zobralo na vedomie informáciu o 
predpokladanom znížení daňových 
príjmov samospráv na rok 2021

- zobralo na vedomie informáciu o 
zabezpečení relácie v miestnom roz-
hlase ku Dňu matiek v súčinnosti  s 
kultúrnou komisiou obce

- zobralo na vedomie informáciu o 
možnosti nákupu športových brán do 
kultúrno-športového areálu 

Uznesenia z rokovania Obecného za-
stupiteľstva  v  Krivosúde-Bodovke,  
ktoré sa  konalo 24. 6. 2021.

Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-
-Bodovke:
- schválilo program rokovania obecné-

ho zastupiteľstva obce Krivosúd-Bo-
dovka.

- schválilo kontrolu plnenia uznesení 
prijatých na zasadnutí Obecného za-
stupiteľstva Obce Krivosúd-Bodovka

- zobralo na vedomie čerpanie roz-
počtu obce za 1. štvrťrok 2021

- schválilo RO č. 2/2021 úpravu roz-
počtu medzi kapitolami, bez zmeny 
príjmov a výdavkov 

- zobralo na vedomie výsledok kon-
troly zadlženosti miestnej územnej 
samosprávy a rozpočtovej zodpoved-
nosti č. 1766/20 z 27.5.2020 vykona-
nou NKU SR, expozitúrou Trenčín + 
správu o plnení, resp. splnení prija-
tých opatrení na odstránenie kontro-
lou zistených nedostatkov obce Kri-
vosúd-Bodovka.

-  zobralo na vedomie  správu o plnení 
úloh  KPSS obce Krivosúd-Bodovka 
za rok 2020.

- zobralo na vedomie návrh na navý-
šenie  ceny vodného na sumu 0,8€ 
za m³ v obci Krivosúd-Bodovka., z 
predpokladom platnosti od 1.1.2022.

- nariadilo správcovi verejného vodo-
vodu obce pripraviť podklady k zasla-
niu na Úrad pre reguláciu sieťových 
odvetví do 31.8.2021

-  schválilo Smernicu č. 1/2021 o určo-
vaní a vyberaní poplatkov za služby 
obcou Krivosúd-Bodovka.

- schválilo záverečný účet obce Kri-

Vlani sme prvýkrát odviedli štátu poplatok za odber pod-
zemných vôd, vzhľadom na prekročenie minimálne stanove-
ného odberu bez poplatku. Výška poplatku 0,70 eura za 1 m³ 
však zostala zachovalá.

Už v minulom vydaní obecných novín som informoval o zvý-
šení hladiny spodnej vody na vodnom zdroji Rybník. Kým hla-
dina vodného zdroja v januári 2020 dosahovala výšku 33 cm, 
v januári 2021 už výška hladiny dosiahla 133 cm a v priebehu 
roka dosiahla max. hladinu 142 cm. Prítok vody z prameňa 
do čerpacej stanice sa od novembra 2020 do novembra 2021 

zväčšil z 0 litrov za sekundu na cca 2,1 litra za sekundu. Vidieť 
to aj na množstve vody v potoku, do ktorého z prameňa voľne 
odteká prebytok vody. 

Táto situácia sa však môže rýchlo zmeniť. Rok 2021 bol 
pomerne suchý a prejavuje sa to už aj na miernom znížení 
hladiny spodnej vody. Prevádzka vodovodu však zatiaľ nie je  
ohrozená. Obec však musí začať s budovaním náhradného 
systému zásobovania vody z vrtu za dedinou, aby sa neopa-
kovala situácia ako pred rokom 2021. Vodné zdroje v obci sú 
naše najväčšie bohatstvo.         

Ing. Vladimír Kmeťo – správca vodovodu
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vosúd-Bodovka za rok 2020 a ce-
loročné hospodárenie obce za rok 
2020 bez výhrad

- schválilo použitie prebytku hospo-
dárenia v sume 5206,90€ zisteného 
podľa ustanovenia §10 ods.3 pís-
m.a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov a použitie zisku z pod-
nikateľskej činnosti v sume 200,38 € 
na tvorbu rezervného fondu v sume  
5407,28 €

- schválilo individuálnu výročnú sprá-
vu obce Krivosúd-Bodovka za rok 
2020 bez výhrad

- schválilo návrh plánu kontrolnej čin-
nosti na 2. polrok 2021

- poverilo hlavného kontrolóra výko-
nom kontrol podľa plánu kontrolnej 
činnosti

-  zobralo na vedomie informáciu o 
nákladoch spojených s opravou čer-
padiel na Vodnom zdroji

- zobralo na vedomie informáciu o 
problémoch s parkovaním vozidiel 
na miestnych komunikáciách v obci

- zobralo na vedomie informáciu o 
nutnosti odpočtu stavu vodomerov v 
obci za 1-6/2021

- zobralo na vedomie informáciu o ne-
platičoch obce za KO a odbery vody 
/p. Sedláková, p. Gáborová/

- zobralo na vedomie informáciu o 
upozornení občanov na skládko-
vanie stavebného materiálu v časti 
obce za  horným zdrojom

- zobralo na vedomie informáciu o 
termíne letnej-prázdninovej akcie pre 
deti na 10.7.2021 a jej zabezpečení

- zobralo na vedomie informáciu o 
zrušení termínu čerešňových sláv-
ností + presun Folklórneho festivalu 
na september 2021

Uznesenia z rokovania Obecného 
zastupiteľstva  v  Krivosúde-Bodov-
ke,  ktoré sa  konalo 02.09. 2021.

Obecné zastupiteľstvo v Krivosúd-
-Bodovke:
- schválilo program rokovania obec-

ného zastupiteľstva obce Krivosúd-
-Bodovka.

- schválilo kontrolu plnenia uznesení 
prijatých na zasadnutí Obecného za-
stupiteľstva Obce Krivosúd-Bodovka

- zobralo na vedomie čerpanie roz-
počtu obce za 1. polrok 2021

- schválilo RO č.3/2021 úpravu roz-
počtu medzi kapitolami, so zmenami 
príjmov a výdavkov 

-  zobralo na vedomie správu nezá-
vislého audítora z auditu účtovnej 
závierky obce k 31.12.2020

- schválilo dobu nájmu bytu č 88/3 
pre nájomcu  p. Šarkóziová  trvale 
bytom Krivosúd-Bodovka 88/3 od  

1.10.2021 do 31.12.2022
- schválilo dobu nájmu bytu č 88/5 

pre nájomcu  p. Porubská,  trvale 
bytom Krivosúd-Bodovka 88/5 od  
1.10.2021 do 31.12.2022

-  schválilo plán organizácii kultúrnych 
podujatí do konca roka 2021

- zobralo na vedomie informáciu o 
vypracovaní geometrického plánu 
na oddelenie pozemkov p.č. 847/6 a 
847/7

- zobralo na vedomie informáciu o 
stave a priebehu opráv čerpadiel na 
Vodnom zdroji + žiadosť o vypraco-
vanie cenovej ponuky od  firmy WILO 
CS s.r.o Slovensko

- zobralo na vedomie informáciu o 
podpísaní dodatku zmluvy s firmou 
textilECO a.s. na vývoz textilu

- zobralo na vedomie informáciu o 
ukončení zmluvy + prevádzky Ka-
merového systému firmou Slovanet 
Bratislava

- zobralo na vedomie informáciu o ur-
gencii výzvy na zaplatenie pokuty od 
Západoslovenskej distribučnej a.s.

- zobralo na vedomie informáciu o ter-
míne pristavenia veľkoobjemového 
kontajnera na 19.-21. október 2020

Uznesenia z rokovania Obecného 
zastupiteľstva  v  Krivosúde-Bodov-
ke,  ktoré sa  konalo 8. 11. 2021.

Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-
-Bodovke:
- schválilo program rokovania obec-

ného zastupiteľstva obce Krivosúd-
-Bodovka

- zobralo na vedomie zánik posla-
neckého mandátu Ivany Gáborovej 
podľa § 25 ods. 2 písm. j) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov;

- zobralo na vedomie oznámenie 
starostu obce Krivosúd-Bodovka o 
nastúpení Oľgy Markovej za poslan-
ca obecného zastupiteľstva obce 
Krivosúd-Bodovka a odovzdanie 
osvedčenia o tom, že sa Oľga Mar-
ková stala poslancom miestneho za-
stupiteľstva. 

- konštatovalo, že p. Oľga Marková 
zložila zákonom predpísaný sľub 
poslanca v súlade s § 26 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov.

-  zvolilo poslankyňu Oľgu Markovú za 
člena kultúrnej komisie

- zvolilo p. Miroslava Zahumenského 
za predsedu kultúrnej komisie

- schválilo kontrolu plnenia uznesení 
prijatých na zasadnutí Obecného za-
stupiteľstva Obce Krivosúd-Bodovka

-  zobralo na vedomie čerpanie roz-
počtu obce za 3. štvrťrok 2021

- schválilo RO č. 4/2021 úpravu roz-
počtu medzi kapitolami, bez zmeny 
príjmov a výdavkov 

-  schválilo predaj pozemku Ing. Ob-
držalovi a Mgr. Obdržalovej s parcel-
ným číslom 847/6, LV č.1. o výmere 
7 m² v celkovej sume 250€ 

-  schválilo Zmluvu o spolufinancova-
ní investície na výstavbu pozemnej 
komunikácie uzatvorenej v zmysle 
ust. § 269 ods. 2 Obchodného zá-
konníka v znení neskorších predpi-
sov uzatvorenú medzi Ing. Michalom 
Dobiášom a Obcou Krivosúd-Bodov-
ka, Krivosúd-Bodovka 88.

-  schválilo Zmluvu o spolufinancova-
ní investície na predĺženie obecného 
vodovodu II  uzatvorenej v zmysle 
ust. § 269 ods. 2 Obchodného zá-
konníka v znení neskorších predpi-
sov uzatvorenú medzi Ing. Michalom 
Dobiášom a Obcou Krivosúd-Bodov-
ka, Krivosúd-Bodovka 88.

-  schválilo Zmluvu o spolufinancova-
ní investície na výstavbu verejného 
osvetlenia  uzatvorenej v zmysle ust. 
§ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov uza-
tvorenú medzi Ing. Michalom Dobi-
ášom a Obcou Krivosúd-Bodovka, 
Krivosúd-Bodovka 88.

-  poverilo starostu obce Krivosúd-Bo-
dovka k podpísaniu vyššie uvede-
ných zmlúv

- zobralo na vedomie informáciu o 
podaní 2 žiadostí na Enviromentálny 
fond SR

- zobralo na vedomie informáciu o 
komunikácii so ZUaPS, pozemko-
vé spoločenstvo Krivosúd-Bodovka 
o Zmluve o združení, podpísanej v 
roku 1997 

- zobralo na vedomie informáciu o 
potrebe vyvolať stretnutie s ECAV 
Trenčianske Stankovce s dôvodu do-
riešenia majetkových vzťahov ku KD 
v Krivosúde-Bodovke

- zobralo na vedomie informáciu o 
nutnosti dokončenia oplotenia cin-
torína v mesiaci november 2021

- zobralo na vedomie informáciu o 
nutnosti opravy niektorých rozhlaso-
vých vysielačov v obci

- zobralo na vedomie informáciu o 
podpísaní zmluvy s JUDr. Anettou 
Klestincovou o poskytovaní práv-
nych služieb pri aktivitách klienta

Uznesenia z rokovania Obecného 
zastupiteľstva  v  Krivosúde-Bodov-
ke,  ktoré sa  konalo 15.12. 2021.
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-
-Bodovke:
- schválilo program rokovania obec-

ného zastupiteľstva obce Krivosúd-
-Bodovka.

-  schválilo kontrolu plnenia uznesení 
prijatých na zasadnutí Obecného za-
stupiteľstva Obce Krivosúd-Bodovka

-  schválilo dobu nájmu bytu č 88/6 
pre nájomcu  p. Balajová, p. Balaj  
trvale bytom Krivosúd-Bodovka od 
1.1.2022 do 31.12.2022
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-  schválilo dobu nájmu bytu č 88/4 
pre nájomcu  p. Kováčiková, bytom 
Veľké Chlievany,  p. Bachorec, tr-
vale bytom Krivosúd-Bodovka od 
1.1.2022 do 31.12.2022

-  schválilo dobu nájmu bytu č 88/2 
pre nájomcu  p. Škúci, trvale bytom 
Krivosúd-Bodovka od 1.1.2022 do 
31.12.2022

-  schválilo dobu nájmu bytu č 88/1 pre 
nájomcu p. Matulíková, p. Adamovič,  
bytom Bratislava, od 1.1.2022 do 
31.12.2022

-  schválilo prenájom nebytových 
priestorov, v časti budovy OcÚ – 
herňa  na dobu určitú od 1.1.2022 
do 31.12.2022 pre Janu Fialovú, za 
cenu nájmu služieb za užívanie ne-
bytového priestoru spolu vo výške 10 
€/mesiac.

-  schválilo prenájom nebytových 
priestorov, v časti budovy OcÚ – po-
silňovňa na dobu určitú od 1.1.2022 
do 31.12.2022 pre Miroslava Kubá-
ňa, za cenu nájmu služieb za užíva-
nie nebytového priestoru spolu vo 
výške 15 €/mesiac.

-  poverilo obecný úrad, aby spracoval 
všetky potrebné právne, ekonomické 
a organizačné opatrenia k zabezpe-
čeniu realizácie zhora uvedených 
uznesení a zverejnil zámer prenájmu 
na úradnej tabuli a webovom sídle 
obce.

- zobralo na vedomie Návrh plánu 
kontrolnej činnosti na I. polrok 2022

-  zobralo na vedomie návrh rozpočtu 
obce na rok 2022

- zobralo na vedomie návrh rozpočtu 
obce na roky 2023 a 2024

- schválilo rozpočet obce Krivosúd-
-Bodovka pre rok 2022 v plnom zne-
ní bez výhrad
Rozpočtové výdavky spolu: 

163.049,70€
Rozpočtové príjmy spolu:

165.005,00€
-  schválilo dohodu o pracovnej čin-

nosti s p. Dušanom Markom za úče-
lom zabezpečenia zimnej údržby MK 
na zimu 2021/2022

-  zobralo na vedomie plán kultúrnych 
podujatí na rok 2022

-  zobralo na vedomie plán zasadnutí 

obecného zastupiteľstva na rok 2022
-  schválilo zápisy do kroniky obce za 

rok 2019
-  zobralo na vedomie  informáciu sta-

rostu obce o príprave podkladov k 
projektu + následne podania žiadosti 
na dotáciu na vytvorenie zberného 
dvora 

-  zobralo na vedomie informáciu o 
nutnosti dopracovania podkladov do 
konca roku 2021 pre vydanie obec-
ných novín v januári 2022

- zobralo na vedomie informáciu o 
nutnosti opravy kosačiek v zimnom 
období

- zobralo na vedomie informáciu o 
príprave zmluvy a re dizajnu webovej 
stránky obce 

- zobralo na vedomie informáciu o 
komunikácii s VUC Trenčín ohľadne 
posilnenia autobusového spojenia 
do obce

-  zobralo na vedomie informáciu o 
začatí konania na základe miestne-
ho zisťovanie ku stavbe na parcele C 
KN 423/2 

ČO SA NÁM V OBCI PODARILO USKUTOČNIŤ 
A ČO EŠTE PRIPRAVUJEME

OTVORENIE KLUBOVNE V BÝVALEJ POŽIARNEJ ZBROJNICI
Hlavné práce na prestavbe miestnosti klubovne - bývalej 

obecnej knižnice sa úspešne podarilo ukončiť. Firma SYON 
nám ešte v roku 2020 urobila zateplenie, omietky a vymaľo-
vanie, v decembri 2021 sa realizovala pokládka  podlahového 
elektrického kúrenia a plávajúcej podlahy, ktorú sme robili už 
svojpomocne. Hlavné práce sú teda ukončené, na začiatku 
tohto roka boli namontované žalúzie na okná, nábytok do 
miestnosti sme využili starší z obecného úradu. V  miestnosti 
je veľký biliardový stôl, v rohu je sedenie, staré diplomy a foto-
grafie požiarneho zboru sme použili na oživenie stien. Zostá-
va nám už len dohodnúť sa na systéme prevádzky mládežou, 
dôchodcami, prípadne inými záujemcami z radov našich ob-
čanov. Na najbližšom stretnutí obecného zastupiteľstva bu-
deme o tomto bode rokovať a následne plánujeme verejné 
otvorenie tejto klubovne do prevádzky .

Na budove prečerpávacej stanice vodovodu sme realizovali svojpomocne výmenu 
strešnej krytiny a vyčistenie odtokových žľabov. V priestoroch pamätníka na „Skalke“ 
sme v spolupráci s aktivačnými pracovníkmi vyčistili okolie od náletových drevín a 
starých stromov. Máme pripravený projekt revitalizácie pamätníka, ktorý plánujeme 
zrealizovať v tomto roku, samozrejme realizácia je podmienená schválením žiadosti 
o poskytnutie dotácie na tento účel.
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UPRATOVANIE CINTORÍNA  

ANTIGÉNOVÉ TESTOVANIE NA COVID-19 V NAŠEJ OBCI

Zrealizovala sa výmena servera kamerového systému a niektorých kamier v obci, nakoľko nám končila zmluva so spoločnosťou 
Slovanet s.r.o. na prevádzku tohto systému. Pribudla nová kamera na kontajnerovom stojisku pri KD, plánujeme rozšíriť kamerový 
systém na hlavnú cestu Trenčín - Beckov + oblasť pri Dome smútku. Zakúpili sa nové svetlá  verejného osvetlenia, LED-kové, ak 
nám to na jar počasie umožní, postupne budeme vymieňať nefunkčné za nové – úsporné.   

Pripravujeme projekt Zberného dvora v obci, na ktorý by sme chceli čerpať prostriedky z Environmentálneho fondu SR.

V roku 2021 sme brigádu na cintoríne presunuli na máj, 
kedy už boli pandemické opatrenia miernejšie. Podarilo sa 

nám aj za pomoci aktivačných pracovníkov a občanov obce, 
ktorí pripravili a vyčistili priestor, vymeniť oplotenie pri vchode 
na starý cintorín, v novembri aj na opačnej strane cintorína  
od p. Miškecha. Ďakujeme našim občanom pánovi Ing. Vilia-
movi Záhumenskému, Tiborovi Haškovi, Milanovi Kadlečíkovi, 
Jánovi Petrovi, Denise Kubáňovej a poslancom Milanovi Roz-
vadskému, Miroslavovi Zahumenskému a Ivane Gáborovej, 
ktorí sa zúčastnili brigády na cintoríne. Oplotenie sa vymenilo 
aj na novom cintoríne zo zadnej strany a na konci roka sa 
nám podarilo zabezpečiť aj orezanie líp. Počas zimných me-
siacov naši aktivační pracovníci čistia hornú časť oplotenia na 
starom cintoríne, ktorú plánujeme na jar vymeniť.

Boli by sme radi, keby sa do týchto verejných akcií zapájali 
aj ostatní občania (nielen stále tí istí) a mladšie ročníky, veď si 
to robíme pre seba, aby aj tieto miesta posledného odpočinku 
našich príbuzných, predkov vyzerali dôstojne.

Na jar a na jeseň mali občania k dispozícií veľkoobjemový kontajner na zbavenie sa veľkorozmerového odpadu z domácností. 
Popri tom sme svojpomocne urobili zber železa a dvakrát aj zber elektroodpadu pri obecnom úrade

Od začiatku tohto roku sme v našej obci testovali celkovo 
11krát, prvýkrát 23. januára 2021. Od začiatku marca sme tes-
tovali každý týždeň celkovo 10 krát až do 8. mája 2021, kedy 
sa opatrenia uvoľnili, epidemiologická situácia sa výraznejšie 
zlepšila a veľa obcí prestalo testovať.

Teší nás, že hoci sme 
malá obec, o testovanie bol 
zo strany našich občanov 
stále záujem. V januári sme 
otestovali najviac – celkovo 
201 občanov, od marca to 
bolo trošku slabšie, počty 
otestovaných nám kolísali 
medzi 130-160. Finančne 
nám výdavky za testovania 
a príjmy z počtu otestova-
ných vychádzali takmer vy-
rovnane, takže sme mohli na 
každom testovaní rozdávať 
zdarma  respirátor všetkým 
otestovaným. 

Poďakovanie patrí celému organizačnému tímu, ktorí tes-
tovanie týždenne pripravovali na čele s p. Rozvadskou, me-
novite zdravotníčkam Ivete Hrbáčkovej a Monike Repkovej, 
dobrovoľníkom Oľge Markovej, Simonovi Kubáňovi a Natálii 
Rozvadskej. Za zapožičanie bezdotykových dávkovačov dez-
infekcie na všetky testovania ďakujeme Ing. Vladimírovi Mi-
nárikovi.

VAKCINÁCIA OBYVATEĽOV OBCE V TRENČIANSKYCH STANKOVCIACH
Obce Trenčianske Stankovce, Selec a Krivosúd-Bodovka v spolupráci s Fakultnou nemocnicou Trenčín zorganizovali  vo veľkej 

sále Spoločenského domu v Trenčianskych Stankovciach vakcináciu  proti Covid 19 od spoločnosti Pfizer-BioNTech pre občanov 
s trvalým pobytom v týchto obciach.

Očkovanie bolo prednostne pre seniorov nad 60 rokov a chronicky chorých pacientov, z našej obce sa ho zúčastnilo 13 obča-
nov. Prvé kolo bolo 16. mája a druhé očkovanie 13. júna. 

EXTRÉMY POČASIA V ROKU 2021
Sneh v apríli nie je ničím nezvyčajný, ale v našich zeme-

pisných šírkach je v posledných rokoch nielen v zime snehu 
ako šafránu. Husté sneženie sme zaznamenali ešte 8. apríla .

Májové počasie bolo vcelku chladné a chvalabohu aj daž-
divé.

Máj sa začal silným lejakom v noci z 1. na 2.mája. Povolaná 
bola technika a hasiči z Trenčianskych Stankoviec, ktorí za  
pomoci občanov obce vyčistili úsek od p. Kamaráša č.d. 150 
až po p. Ďuriša č. 13.



8

ELEKTRONICKÉ SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021

Po dlhšom období sucha búrka vyčíňala aj v nedeľu večer 
25. 7. 2021, znova zaplavilo blatom stred obce pred KD, ale 
už v trochu menšom rozsahu, niektorým obyvateľom zaplavilo 
aj pivnice.

Vianoce v bielom
Po viacročnom období „Vianoc na blate“ sme tento rok 

mohli zažiť opäť čaro pravých zasnežených Vianoc. Viackrát 
nasnežilo už od polovice decembra a sneh sa roztopil až pred 
Silvestrom.

V minulom čísle sme Vás informovali o výsledkoch sčítania 
domov a bytov a tento rok opäť po desiatich rokoch na celom 
Slovensku prebehlo aj sčítanie obyvateľov. Sčítanie je zákon-
nou povinnosťou každého obyvateľa SR, ktorý tu má trvalý, 
prechodný, obvyklý alebo tolerovaný pobyt. Rozhodujúcim 
okamihom bola polnoc z 31.12.2020 na 01.01.2021. Kto sa 
narodil po tomto dátume sa do sčítavania nezarátaval. Ob-
čania, ktorí zomreli alebo sa odhlásili z trvalého pobytu po 
tomto dátume, sa zo zákona museli k danej obci ešte zarátať. 
Sčítanie obyvateľov bolo rozdelené na dve časti: 
1. Elektronické sčítanie, ktoré prebiehalo elektronicky cez in-

ternetový portál www.scitanie.sk, sa uskutočnilo v období 
od 15. februára do 31. marca 2021. Občania s prístupom 
na internet mali po prihlásení možnosť sami sa sčítať z 
pohodlia svojich domov vyplnením krátkeho formulára, 
taktiež mohli sčítať aj svojich rodinných príslušníkov.
Za prvé dva týždne (od 15.02. do 28.02.2021) sa v našej 
obci samosčítalo viac ako 60% obyvateľov. Najviac obča-
nov sa sčítalo hneď v prvý deň spustenia aplikácie - teda 
15.02.202 - sčítalo sa až 90 občanov, čo predstavuje 1/4 
zo všetkých. Celkovo sa takto sčítalo 338 obyvateľov, čo 
predstavuje 92,86 %.

2. Občania, ktorí sa nesčítali pomocou aplikácie boli sčíta-
vaní za pomoci  mobilného alebo stacionárneho asistenta 
obce od 03. mája do 13. júna 2021. Služby stacionárneho 
asistenta na obecnom úrade v našej obci využilo 15 oby-
vateľov, ostatní sa sčítali v iných kontaktných miestach po 
Slovensku. 

Celkom sa nám sčítalo 357 obyvateľov s trvalým pobytom k 
31.12.2020 v našej obci, teda 100%. 

ČIASTKOVÉ VÝSLEDKY ZO SČÍTANIA OBYVATEĽOV 2021
Počet sčítaných obyvateľov: 5 449 270

Slovensko prežíva v posledných desaťročiach významné 
demografické zmeny. Jednou z nich je populačné starnutie, 
ktoré sa prejavuje rastom starších a znižovaním mladších ve-
kových skupín obyvateľstva a má priamy vplyv na vývoj celej 
spoločnosti. Výsledky sčítania obyvateľstva 2021 poukazujú 
na pokračujúci nárast seniorov a pokles populácie v nižších 
vekových skupinách.

Kým v roku 2011 mali obyvatelia v predproduktívnom veku 
(0-14 rokov) oproti obyvateľom v poproduktívnom veku (65+ 
rokov) vyšší podiel, v roku 2021 tomu už je naopak.

V roku 2021 bol v porovnaní s rokom 2011 síce zazname-
naný mierny nárast podielu obyvateľov v predproduktívnom 
veku (0-14 rokov) z 15,3 % na 15,9 %, ale zároveň môžeme 
pozorovať výrazný nárast pri obyvateľoch v poproduktívnom 
veku (65+ rokov), ktorých podiel v roku 2011 bol 12,7 % a v 
roku 2021 sa zvýšil na 17,1 %. Podiel obyvateľov v produk-
tívnom veku (15-64 rokov) poklesol zo 72,0 % v roku 2011 na 
67,0 % v roku 2021.

Zákonite sa rodí viac mužov ako žien, avšak stredná dĺžka 
života je u žien na Slovensku významne vyššia, takže podiel 

žien v populácii je dlhodobo vyšší, čo potvrdilo i sčítanie oby-
vateľov, domov a bytov, podiel žien je 51,1 %, mužov 48,9 %.

Až 98,9 % obyvateľov s trvalým pobytom má slovenskú štát-
nu príslušnosť. Najviac osôb s inou štátnou príslušnosťou trva-
lo býva v Bratislavskom kraji, najmenej v Trenčianskom kraji.

Jedným z pozitívnych trendov, ktoré ukázali výsledky SODB 
2021, je, že vzrástol podiel vysokoškolsky vzdelaných obyva-
teľov (18,4 %). Naďalej však najviac obyvateľov má dosiahnu-
té úplne stredné vzdelanie s maturitou.

Výrazne najvyšší podiel obyvateľov s vysokoškolským vz-
delaním (31,7 %) žije v Bratislavskom kraji.

NAŠA OBEC
Z výsledkov sčítania v roku 2011 bolo v našej obci v pred-

produktívnom veku (0-14r.) 15,3% populácie, v produktívnom 
69,7% a v poproduktívnom 15% (65 a viac r.).  Z toho mužov 
bolo 171, žien 149, spolu 320 obyvateľov. Katolíkov bolo 52, 
evanjelikov 225 a bez vyznania 37 obyvateľov. Vekový prie-
mer žien bol 45 rokov, mužov 37,2 roka, spolu vekový priemer 
obyvateľstva v našej obci v roku 2011 bol 40,9 roka.

Výsledky pre našu obec z roku 2021 ešte nie sú zverejnené, 
ale za okres Trenčín pre porovnanie bolo v predproduktívnom 
veku 14,8%, v produktívnom necelých 66% a v poproduktív-
nom veku 19,4% obyvateľov.

VÝSLEDKY SČÍTANIA DOMOV A BYTOV NA SLOVEN-
SKU 2020/2021

Tretina všetkých sčítaných domov bola postavená medzi 
rokmi 1961 - 1980.

Na Slovensku bolo sčítaných 1 234 592 domov a iných oby-
dlí. Najväčší podiel domov a iných obydlí je v Nitrianskom kraji 
(15,4 %). Krajom s najnižším podielom domov a iných obydlí 
je Bratislavský kraj (9,7 %).

Takmer 30 % domov bolo postavených v období medzi 
rokmi 1961 až 1980, pričom krajom, ktorý mal najviac domov 
/ obydlí vystavaných v tomto období bol Nitriansky kraj. V po-
sledných desiatich rokoch bolo postavených 9,9 % domov z 
čoho najviac bolo v Bratislavskom kraji.

Obdobie s najvyšším počtom rekonštrukcií domov (výmena 
okien a / alebo rekonštrukcia strechy a / alebo obvodového 
plášťa a / alebo prístavba / nadstavba) bolo v rokoch 2010 
– 2015, kedy bolo zrekonštruovaných 23,2 % domov. Stále 
však máme na Slovensku takmer 39 % domov, ktoré neboli 
rekonštruované vôbec. Najčastejšia bola obnova okien (54,4 
%) a nasledovala obnova obvodového plášťa (zateplenie), re-
alizovaná u 32,2 % domov.

 Na Slovensku bolo sčítaných 1 234 592 domov a v nich 2 
235 586 bytov. Prevažujú byty v rodinných domoch, je ich až 
49,2 %. Za nimi nasledujú byty v bytových domoch, ktorých je 
45,9 %. Počet bytov vzrástol v porovnaní s predchádzajúcim 
sčítaním o 241-tisíc. Najväčší podiel bytov je v Bratislavskom 
kraji, 16,1 % všetkých bytov. Krajom s najnižším podielom by-
tov je Trnavský kraj s 10,8 % bytov.
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Z KULTÚRY 2021
FAŠIANGY - najveselšie zvyky počas roka majú pô-

vod v predkresťanskom období a patria k zvykom spojeným s 
prelomom zimy a jari.

Fašiangy predchádzajú veľkonočnému pôstnemu obdobiu 
(začínajú sa na Troch kráľov a končia sa Popolcovou stre-
dou). V minulosti ako aj dnes sú obdobím veselostia hodova-
nia, vyvrcholením ktorého je fašiangová zábava s maskami 
vyjadrujúcimi „svet naruby“, v ktorom sa stierali spoločenské 
bariéry. Fašiangy vrcholia posledný týždeň pred veľkonočným 
pôstom, počas ktorého chodia maskované družiny so spevom 
po dedine a vystrájajú všelijaké kúsky. Symbolom konca faši-
angov je pochovávanie basy, pri ktorom sa paroduje skutočný 
pohreb. Tradičné fašiangové zabíjačky, početné sprievody, 
pochovávanie basy či zábava až do skorého rána. Hoci by 
sa dnes mohlo zdať, že tradície fašiangov časom ustupujú do 
úzadia, stále sa v našich končinách nájde množstvo obcí,  pre 
ktoré je obdobie fašiangov významnou udalosťou.

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide,
kto nemá kožuška zima mu bude.

Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem,
dajte mi slaninky, nech sa popasiem.

V našej obci  sa táto tradícia naďalej udržuje. Členovia KB-
-Bandu v spolupráci s obcou každoročne poriadajú  fašian-
gový sprievod masiek po obci, vždy sobotu pred Poslednými 
fašiangami a Popolcovou stredou. V sobotu 13. februára by 
sa bola konala fašiangová veselica v KD , tak ako po iné roky. 
Veselá zábava, sála praskajúca „vo švíkoch“, občerstvenie, 

sladkosti. Súčasťou veselice je vždy aj symbolické  „Pocho-
vávanie basy“ v ktorom sa paroduje skutočný pohreb. Je to 
každoročne krásna kultúrna akcia. Po veselom fašiangovom 
období nastáva čas pôstu. Zábava mala ísť bokom, človek sa 
mal zahĺbiť do seba. Popolcová streda je pripomienkou ľud-
skej pominuteľnosti. Popolcovou stredou začína štyridsaťd-
ňový pôst spolu so šiestimi nedeľami, ktoré sa doň nezapo-
čítavajú. V období po popolcovej strede sa už neorganizujú 
žiadne zábavy a podľa kresťanských tradícií sa má vtedy člo-
vek fyzicky aj duševne pripraviť na Veľkú noc spájajúcu sa so 
vzkriesením Krista. 

Nakoľko sa v tomto období nekonali žiadne kultúrne akcie z 
dôvodu pandémie Covid-19, pripomeňme si tieto pekné tradí-
cie prostredníctvom fotografií z minulých rokov.
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SLÁVNOSTNÉ STAVANIE MÁJA 
S príchodom mája, mesiaca lásky, prichádza k nám aj dávny 

zvyk stavania májov, ktoré sú symbolom príchodu jari, znovu sa 
obnovujúcej prírody a lásky. Tak ako v mnohých obciach, aj v tej 
našej sa snažíme zachovávať ľudové zvyky a tradície. A aký by 
to bol mesiac Máj bez ozdoby – krásneho, vysokého, stužkami 
vyzdobeného stromu? Napriek mimoriadnej situácii vyhlásenej 
na území SR v súvislosti s pandémiou Covid 19 sme máj umiest-
nili, tak ako každý rok, v kultúrno-športovom areáli obce.  Stava-
nie mája prebehlo bez hudby a kultúrneho programu, napriek 
tomu však bolo hrdou pripomienkou jari a lásky.
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PRÁZDNINOVÉ HRY 

DEŇ MATIEK  
Za tvoju nehu mamička, za tvoju veľkú lásku,
za starosť, bozky na líčka, za každú pribudnutú vrásku
na tvojej tvári, na dlaniach, čo zrobené sú celé
nech táto malá básnička tlmočí vďaky tisíceré.

Poďakovanie matkám pripadlo ako každoročne na dru-
hú májovú nedeľu. Krátkou reláciou sme si uctili deň mami-
čiek, babičiek a prababičiek, ktoré boli obdarované kvietkom 
s úprimným blahoželaním a poďakovaním za toto krásne a 
obetavé poslanie.

V sobotu 10. júla do kultúrno-športového areálu zavítali  
veteráni  a nadšenci vojenskej techniky pod vedením nášho 
rodáka Jozefa Kopeckého ml. Rozložili si svoje stany a tech-
niku na ihrisku a my z obce( teda kultúrna komisia) sme pod 
orechmi pripravili malý stánok s občerstvením. 

Akcia sa začala o 11- tej hodine. Celé dopoludnie sa naj-
väčšej obľube tešili jazdy na starostovom „gáziku „ a na vojen-
ských motorkách - sajdkách. Súčasne prebiehala prehliadka 
vojenskej techniky pod stanom. Ďalšie sprievodné podujatie , 
kreslenie na kamene pod dozorom  Adely Korandovej, malo 
tiež veľký úspech. Všetky kamene boli po akcii vystavené  
pred kultúrnym domom. Občerstvenie pre deti vo forme pala-
ciniek a hotdogov sme takmer nestíhali piecť, všetkým deťom 
úžasne chutilo, viackrát si dali aj dupľu.

V popoludňajších hodinách súťaže odštartoval cyklistické 
preteky o putovný pohár starostu obce. Najskôr,  kým menší 
ešte dospávali, sme odštartovali staršie deti vo veku od 8 - 
13 rokov. Trasa viedla od kultúrneho domu cez dedinu až po 
križovatku k bani a späť. Zo zúčastnených 14 detí boli naj-
rýchlejší :
1 .miesto a putovný pohár získal Michal Rozvadský
2. miesto: Adrian Fiala
3. miesto: Sofia Glončáková

Za mladšie deti do 7 rokov sa preteku zúčastnilo 7 detí. Tí 
mali trasu od kultúrneho domu po otoč autobusu pri hornom 
rybníku a späť. Na prvých dvoch miestach to bolo tesné, po 
konečnom šprinte v cieli to skončilo na takto: 
1. Jakub Balaj
2. Ben Koranda
3. Zuzka Renováčková
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Kačacie hody v obci spolu 
s 18. ročníkom Slovenského festivalu seniorských folklórnych súborov

Všetky deti došli úspešne do cieľa, ale zaznamenali sme aj 
defekt či vyfučané kolesá, za ktoré si Paťka Bolechová zasl-
úžila cenu najstatočnejší cyklista. Na vyfučaných kolesách a 
v horúcom počasí došla do cieľa síce na konci, ale so cťou a 
obdivom nás všetkých. Po skončení cyklopreteku sme na pó-
diu vyhlásili najrýchlejších, ktorí boli odmenení medailou, po-
három a vecnou odmenou od starostu obce. Pokračovali sme 
ďalšími detskými aktivitami, pripravených bolo  6 stanovísk s 
úlohami, kde mohli deti za úspešne zvládnutú disciplínu zís-
kať pečiatku na kartičku. Chodili po lane, triafali vodnou piš-
toľou do plechoviek, hádzali mince do pohára vo vedre vody.  
Podľa počtu rozdaných kartičiek bolo na týchto hrách asi 40 
detí nielen z našej obce, čo nás veľmi teší. Všetci chceli mať 
plný počet bodov, za najmenšie deti súťažili dokonca aj rodi-
čia.Za plný počet  pečiatok boli rozdané osviežujúce odmeny 

vo forme nanuku a nápoja.
Krásnou spoločnou aktivitou bolo vytvorenie stromu pria-

teľstva, ktorý bol symbolom tejto akcie. Na veľké plátno deti 
postupne odtlačili svoje dlane, ktoré predstavovali listy stromu. 

Nemohli sme vynechať ani fúrikovú súťaž, ktorá sa v po-
sledných rokoch teší veľkej obľube. Dvojice súťažili proti sebe 
o najrýchlejší prejazd trasy  s druhým členom posádky vo fúri-
ku. Zvíťazil Roman Fiala so svojím „nákladom“.

Večerná opekačka pod orechmi zakončila tento deň, na kto-
rej sme bilancovali a hodnotili túto skvelú akciu. Toto podujatie 
bolo podľa odozvy našich detí tou najkrajšou a  najvydarenej-
šou akciou minulého roka. 

Strom s dlaňami všetkých detí ako symbol prázdninových 
hier sme vystavili vo vitríne autobusovej zastávky. Ešte dlho 
nám pripomínal tento krásny športový letný deň.

Hody v obci aj v roku 2021 boli spojené s 18. ročníkom SF-
SFS Kým žiješ -tancuj. Oproti minulému roku 2020 nás pote-
šilo, že sa mohli konať aj naše tradičné kačacie hody s preda-
jom kačaciny a hodová zábava .

Od skorého obeda  sa celou dedinou niesla vôňa kačacinky, 
ale všetci hladoši, čo sa im zbiehali slinky, si museli počkať až 
na začiatok predaja o 17 hodine. Náš skvelý obecný tím žien 
pripravoval pečené stehná s červenou kapustou a tradičnou 
rožkovou knedľou, kačaciu pečienku s lokšami, v ponuke boli 
aj lokše na sladko. Ďakujeme aj všetkým gazdinkám, ktoré 
nám piekli pečené stehná doma. Veľmi pekne ďakujeme Milke 
Pacekovej a Milke Veselovskej, ktoré nám upiekli plnú kra-
bicu výborných koláčikov, ktorými sme uvítali predstaviteľov 
jednotlivých súborov ako aj vedúcich festivalu pred začiatkom 
celého podujatia  na obecnom úrade. 

O 15: 00 hod začalo slávnostné otvorenie festivalu gongom 
a tradičnou zvučkou. Nechýbali pri tom ani predstavitelia TSK,  
pani farárka Petrulová z ECAV Trenčianske Stankovce a ďalší 
hostia. 

Naši občania, hostia, ale aj návštevníci festivalu si mohli 
pozrieť vystúpenia súborov, ktoré sa opätovne radi vracajú 
do našej malebnej dedinky- Senior Vatra Tlmače, Folklórny 
súbor Partizán Banská Bystrica, FS Oprášené krpce Žilina, 
SFS Burinka  Bratislava, Spolok skúsených spevúľ Bratislava,  
domáci Seniorklub Družba z Trenčína a na úvod vystúpili deti 
z FS Selčanka zo Selca.
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O občerstvenie sa po celé popoludnie starali naše krojova-
né výčapníčky Natálka a Barborka, v ponuke mali vychladené 
pivko, minerálku, ale aj kávu a neskôr burčiak.  Po 17:00 ho-
dine sa konečne začal predaj našich pečených kačiek a lokší 
s pečienkou, na ktoré už čakal zástup divákov. Program fes-
tivalu sa pomaly chýlil ku koncu a najedení návštevníci spo-
kojne odfukovali .  Asi s polhodinovým meškaním sa o 19: 30 
začala hodová zábava s kapelou KB BAND a bohatou vecnou 
tombolou. Zabávali sme sa takmer do rána bieleho. Akoby 
sme už vopred vedeli , že toto bude zase na dlhé obdobie 
posledná väčšia kultúrna akcia v obci. Dopadla na výbornú, 
ku spokojnosti organizátorov festivalu aj obce a veríme, že aj 
Vás občanov.

LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD STRAŠIDIEL
Pozor! V piatok 29. októbra 2021 boli v okolí kultúrneho 

domu videné strašidlá, ježibaby a iné strašidelné masky. Nie, 
reč nie je o fašiangoch! Naša obec zorganizovala už 2. ročník 
tradičného lampiónového  sprievodu strašidiel .

V priestoroch ihriska bolo počas tohto popoludnia počuť 
smiech a džavot miestnych detí. Čarovnú atmosféru dotvárala 
strašidelná hudba a dekorácie. Na deti čakali sútaže, ako let 
na metle, beh cez prekážky, tanec aj tvorivé dielne. Nechýba-
lo ani maľovanie na tvár, či skrášlenie sa peknou tetovačkou. 
Hlad a smäd zahnali deťúrence sladkosťami, domácim kolá-
čikom a teplým čajom. Zotmenie nie a nie prísť a preto sme 
si skrátili čakanie vyrezávaním tekvíc, pri ktorom ochotne po-
mohli aj rodičia. Program na ihrisku sme ukončili vyhlásením 

najkrajších masiek, ktoré sme odmenili drobnými výhrami a 
veľkým potleskom. Začalo sa stmievať a preto sme sa presu-
nuli pred kultúrny dom. Smelo sme zapálili svetielka na svo-
jich lampiónoch a spoločne sa v dobrej nálade vybrali hore de-
dinou k miestnemu rybníku. Po nenáročnej prechádzke už na 
deti čakali v okolí rybníka svietiace kamienky skryté v tráve. 
Behom pár minút si každý jeden kamienok držal v rukách jeho 
hrdý majiteľ. Ešte zopár bleskov pri zachytení tohto momentu 
v podobe fotografie a strašidielka sa opäť rozutekali domov.

Bol to skutočne prijemne strávený jesenný večer, ktorým 
sme rozžiarili nie len svetlonosy a lampióny, ale aj detské očká 
našich najmenších. Preto sa už teraz tešíme, keď sa uvidíme 
pri rovnakej príležitosti aj tento rok!

KONCERTY DH BODOVANKA
Aj napriek nepriaznivej minuloročnej situácií, kedy kultúra 

bola takmer na bode mrazu  sa nám podarilo usporiadať dva 
koncerty DH Bodovanka. Keďže sa čerešňové slávnosti v roku 
2021 nekonali, letný koncert so starostovským gulášom bol  
náplasťou za túto kultúrnu akciu. Konal sa v sobotu 26.júna v 
popoludňajších hodinách a sme radi , že ste sa mnohí prišli 
pozrieť, a pri guláši a pri pivku si vypočuť našu dychovku, kto-
rá oslávila už 46 rokov pôsobenia. 

Koncert dychovej hudby v nedeľu 12. septembra zavŕšil 
vydarený hodový víkend po Kačacích hodoch spojených so 
Slovenským festivalom seniorských folklórnych súborov.
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NAŠI PRVÁCI V ŠK. ROKU 2021/22

SLÁVNOSTNÝ ZÁPIS NOVONARODENÝCH DETÍ

Prázdniny sa pominuli,
začína sa škola.

Prvá trieda nedočkavo
nás všetkých už volá.

Medzi školákov sa zaradili  Linda 
Revayová a Jakub Balaj. Želáme Vám 
veľa úspechov v školských laviciach . 

V stredu 26.mája 2021 sa konal slávnostný zápis detí naro-
dených v roku 2020 v našej obci.

Zápis sme rozdelili na tri časti, každé dieťatko s rodinou 
sme vítali samostatne. Najskôr sme privítali Miu Gáborovú, 
potom Alicu Minarčic a nakoniec Elišku Hálovú. Uvítanie vyko-
nal Mgr. Miroslav Zahumenský, zástupca starostu obce spolu 
s p. Rozvadskou za ZPOZ. Bodovské deti spestrili túto milú 
slávnosť krátkym programom. Veríme, že naše nové občianky 
budú rásť k radosti a pýche nielen rodičov, ale aj našej obce.

V lete 2021 sa narodil jeden chlapček, ktorého sme privítali 
19. novembra v obradnej miestnosti obecného úradu. Malý 
Matej Škorvánek celú udalosť sladko spinkal v kočíku a po 
prebudení v dobrej nálade pózoval fotoaparátom. Priebeh uví-
tania sa niesol v rovnakom duchu ako v lete, novej rodinke sa 
po privítaní prihovoril zástupca starostu Mgr. Miroslav Zahu-
menský a na záver vystúpili naše deti s milým programom. 
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BALÍČKY PRE SENIOROV
Už druhý rok  po sebe nám pandemická situácia nedovolila usporiadať októbrové stretnutie dôchodcov a jubilantov, a tak sme 

sa koncom roka vybrali za Vami so slovami poďakovania osobne. Obecný úrad zakúpil pre každého občana deku a pridali sme aj 
respirátory, ktoré nám zostali z jarného antigénového testovania. Jubilanti, ktorí oslávili 70 a 80 rokov, dostali naviac vitamínový 
balíček. Milí seniori, želáme Vám v tejto neľahkej dobe hlavne veľa zdravia a optimizmu.

TTSK RUŠÍ AUTOBUSOVÚ LINKU PIEŠŤANY – BECKOV – TRENČÍN

NAŠA OBEC BOLA AJ V TRENČIANSKYCH NOVINÁCH
Naša obec sa minulý rok dostala do rubriky „Ako sme žili v Československu“, ktorá bola prílohou Trenčianskych novín. Číslo 

vyšlo v júli a obec pre občanov zabezpečila výtlačok do vašich poštových schránok každej domácnosti. Pekný článok s fotogra-
fiami pripravil zástupca Mgr. Miroslav Zahumenský, ktorý spomenul najdôležitejšie historické, ale aj novodobé míľniky Krivosúd-
-Bodovky. 

MIKULÁŠ PREDSA PRIŠIEL

ŽIVOTNÉ JUBILEUM 

Slovo Mikuláš je skrátka čarovné. Pozná ho 
každé malé dieťa a pôsobí magicky, inak tomu 
ani nemôže byť, lebo jeho vyslovením sa det-
ské očká v momente rozžiaria.

V sobotu podvečer 4. decembra už deti nak-
úkali spoza brán, či náhodou nezazrú Mikuláša  s vrecom ba-
líčkov a jeho pomocníkmi. Čertov tentokrát nechal doma, lebo 

veď všetky deti boli dobré a poslúchali, ale doprovod mu robil 
aspoň anjel. Bolo to veľmi milé keď Mikuláša čakala na hor-
nom konci skupinka detí aj s rodičmi, ktoré ho potešili pesnič-
kami a básničkami. Potom, čo prešiel celou dedinou, odletel 
späť na Severný pól, aby sa zima mohla začať. A naozaj, na 
druhý deň nasnežilo.....

Ďakujeme Mikuláš!

Trnavský samospráv-
ny kraj ako objednávateľ 
prímestskej autobusovej 
linky  Piešťany – Beckov 
– Trenčín začal  túto linku 

prevádzkovať  od 12. decembra 2021 
len po Nové Mesto nad Váhom. Ale už 
skôr, od 29. novembra 2021, z dôvodu 
pandemickej situácie tieto spoje nepre-
mávali . Skrátená linka premáva na tra-
se Piešťany – Lúka – Kočovce – Nové 
Mesto nad Váhom. Na autobusovej 
linke v úseku Beckov – Trenčín a späť 

boli zrušené spoje o 5.50, 9.45 a 17.21 
z Beckova do Trenčína a spoje o 6.35, 
12.10 a 18.10 z Trenčína do Beckova. 
Cestujúcim sa odporúča využívať exis-
tujúce spoje, ktoré objednáva Trenčian-
sky samosprávny kraj prostredníctvom 
SAD Trenčín – z Beckova do Trenčína 
o 4.57, 6.27, 6.57, 12.47, 14.47, 16.00 
a 20.35 a spoje z Trenčína do Becko-
va o 5.43, 7.10, 10.12, 11.15, 14.25, 
15.40, 17.15 a 22.10. Pre zaujímavosť 
uvedieme, že autobusy na linke Pieš-

ťany – Beckov – Trenčín začali pre-
mávať pred 51 rokmi. Napriek snahe 
starostov obcí, ktorými uvedený spoj 
prechádza, sa spoj nepodarilo zacho-
vať. Niektoré spoje síce od decembra 
nahradil prepravca SAD Trenčín, ale 
hlavne starším občanom v našej obci 
chýba spoj o 9.45 hod. Vedenie našej 
obce zaslalo požiadavku na doplnenie 
spoja na TSK, pri daľšej komunikácii 
budeme trvať na opätovnom zarade-
ní spoja do cestovného poriadku SAD 
Trenčín.

Ľudský život - krátka trasa, míľnikmi je obosiaty.
Človek ani nenazdá sa a už je tu rok sedemdesiaty.

Veľká osobnosť kultúrneho a hlavne hudobného života v 
našej obci p. Milan Hornáček, kapelník DH Bodovanka, sa 
dožil v roku 2021 významného životného jubilea. K tejto prí-
ležitosti mu osobne prišli zablahoželať p. starosta Richard 
Kubáň so zamestnankyňou obecného úradu. Jubilant bol 
ocenený pamätnou plaketou za dlhoročnú a obetavú prácu 
pri podpore kultúry v obci a hlavne v rozvoji dychovej hudby. 
Milan Hornáček, želáme Vám ešte raz veľa zdravia, energie 
do ďalších - veríme že plodných a úspešných rokov na čele 
„Vašej kapely“.

Pri tejto príležitosti bol p. Milan Hornáček nominovaný obec-
ným úradom a starostom obce na ocenenie Flores Musarum  
za udržiavanie tradície dychovej hudby v obci a za dlhoročné 
vedenie DH Bodovanka. Veľmi sme sa potešili, že bol vybraný 
medzi ocenených. Flores Musarum (z lat. Kvety Múz) je  po-
dujatie, na ktorom sú oceňovaní kultúrno-osvetoví pracovníci 
a kolektívy z Trenčianskeho kraja. Toto podujatie organizovalo 
Trenčianske osvetové stredisko ako poďakovanie za ich obe-
tavú, veľakrát až celoživotnú prácu. Akcia sa konala v pries-
toroch Trenčianskeho hradu v pondelok 20. septembra 2021, 
kde si Ďakovný list spolu s ocenením z rúk predsedu TSK Ing. 
Jaroslava Bašku prevzali osobnosti z oblasti kultúry za rok 
2020 a 2021.
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Počet obyvateľov 
k 31. 12. 2021: ........................   352

Najstarší muži: 
Ján Kadlečík                        94 rokov
Gustáv Ďuriš                        94 rokov
Rudolf Lachký                      91 rokov

Najstaršia občianka:    
Mária Mináriková                 92 rokov
Eva Jašová                          90 rokov

Okrúhle výročia oslávili:
90-ročná
Eva Jašová
80-ročná
Eva Dovinová   

Zomreli:
Emília Kopecká - bolo v minulom čís
Pavel Rozvadský
Vladimír Minárik
Ivan Marko

Pozostalým vyslovujeme 
úprimnú sústrasť.

Zosobášili sa:                                         
Martin Kamaráš 
a Michaela rod. Spačková 
uzavreli manželstvo v Beckove 

Novomanželom prajeme veľa 
šťastia na spoločnej ceste životom. 

Odsťahovali sa:
Silvia Zelinková
Dominik Polonský
Ing. Oto Záhumenský

70-roční 
Ľuboš Hrušovský
Zdenka Hornáčková
Jozef Pagáč
Milan Hornáček
60-roční
Beáta Rozvadská
Viera Mináriková                   

 Jubilantom prajeme 
veľa zdravia a šťastia.

Narodili sa:
Matej Škorvánek
Daniel Marcinát

Novým občanom 
želáme krásny život 

v našej obci..

Spoločenská rubrika

JUBILANTKA PANI 
EVA JAŠOVÁ

Krásne životné jubileum 90 rokov 
oslávila v máji naša spoluobčianka 
pani Eva Jašová.  Za obecný úrad 
sa pripojili do radov gratulantov pán 
starosta Richard Kubáň s pani Roz-
vadskou. Bolo to milé stretnutie, na 
ktorom nechýbalo spomínanie na ži-
vot oslávenkyne, ale aj dojatie z našej 
návštevy. V mene obce želáme ešte 
raz všetko najlepšie a veľa zdravia do 
ďalších rokov.

POKOJ V NÁS
Vzácni priatelia!

Pokoj - to je stav, keď nie je vojna. Pokoj - to je mier i v 
menších rozmeroch, mier medzi človekom a človekom, mier v 
rodine, medzi priateľmi, medzi susedmi. Pokoj je, keď človek 
má čo potrebuje a netrpí nedostatkom; keď má úspech; keď 
je jeho úsilie a práca požehnaná.  Základom pokoja je istota 
prijatia a lásky. Každý z nás bez rozdielov túži byť milovaný, 
pochopený a prijatý bez pretvárky. Každý z nás túži po dob-
rých vzťahoch a pokoji.  Slovom pokoj sa označuje aj vnútor-
ný pokoj v srdci človeka. 

Pokoj v ľudskom srdci je protikladom strachu, protikla-
dom smútku, nervozity, hnevu. Smútok sa nás zmocňuje pri 
rozličných životných ranách, pri dlhodobom utrpení. Poznáme, 
čo je to nepokoj, ktorým si prechádzame práve v toto období 
pandémie. Počúvame informácie ohľadom nepokojov a otázok, 
či sa udrží mier v Európe... Vieme si pod tlakom mnohých správ 
udržať pokoj a vyrovnanosť, nádeji čí silu? V hluku a zhone 
života  sa nám v tichu našich modlitieb ponúka odpoveď. Je 
to dar viery v Toho, ktorý sa k nám prihovára cez slovo Biblie 
cez stáročia. Je to viera v mocného Boha, ku ktorému môžeš 
prísť  bez pretvárky taký aký si. So všetkou ustarostenosťou, 
bolesťou, so všetkou radosťou, úspechom, nádejou. Pán Boh 
na Teba nezabudol. Jeho Syn nás o tom učí. Učí nás ako žiť, 
ako viac dôverovať.  Učí nás istote, že sme v Jeho rukách. Náš 
život však často býva narušený strachom z budúcnosti. Neraz 
si v predstavách vykresľujeme rozličné druhy nešťastia, ktoré 
môžu postihnúť nás a našich blízkych. Naozaj sa stáva všeličo. 

Každý deň sa dozvedáme o nešťastiach a katastrofách. Každé-
mu z nás je jasné, že nie je v ľudských silách dosiahnuť absol-
útnu istotu, že sa mi nič nestane. Možno aj za týchto okolností 
získať pokoj? Určite áno! Kristov pokoj nespočíva v tom, žeby 
nám sľúbil, že sa nám nič zlého neprihodí. Obsahom jeho lásky 
je istota, že za všetkých okolností sme v Božích rukách a 
to aj vtedy, keby do nášho života prišli veľmi nepríjemné 
udalosti. U niektorých ľudí má strach formu utrápenosti do 
budúcnosti a to v takej miere, že im to pokazí všetku radosť 
zo života aj radosť z toho pekného, čo momentálne majú. Proti 
tomuto strachu nám Ježiš daruje istotu, ktorá je tak krásne vy-
jadrená v 23. žalme: „Keby som kráčal hoci temným údolím, 
nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou.“ 

S vnútorným pokojom sa dajú veci riešiť omnoho lepšie. 
Kto túži po láske, viere, pokoji, nádeji, nikdy neodíde od Pána 
Boha s prázdnymi rukami. Božím plánom je ukázať človeku 
správne hodnoty a v narodenom Synovi Božom ukázať, čo je 
to skutočná láska. Prijmi ponuku Božej lásky, ktorá je pre Teba 
inšpiráciou k pokoju a láske vo vzťahoch medzi ľuďmi v men-
ších i veľkých rozmeroch. Pán Ježiš aj k nám hovorí: „Pokoj 
vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam.“ Prijmi ho s láskou 
a istotou, že si dôležitý a Bohom milovaný.

Prajem Vám a Vašim rodinám  láskou, pokojom, zdravím a 
nádejou naplnený každý deń Vášho života.  

S modlitbou                                                                                      
Vaša Jarmila Petrulová - evanjelická farárka 

www.ecav-tnstankovce.sk
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VAŠE ČLÁNKY
KAKTUSY NA BODOVKE

Na Bodovke nám už v priebehu vekov rástlo všeličo. Obi-
lie, zemiaky, kukurica, proso, vinič či strukoviny. Predkovia to 
pestovali najmä kvôli obžive, aby mohli byť samostatní, aby 
prežili, lebo vedeli, že keď sa o seba nepostarajú, nikto iný to 
neurobí. Neskôr to bolo preto, aby sa ušetrilo, aby úplne ne-
zanikol ten duch veľkých gazdov, aby človek po práci nesedel 
pred televízorom ako zombie. Dnes je to pre mnohých hrdo-
sť a radosť niečo si dopestovať, alebo znížiť rastúce náklady 
na potraviny, ktoré začali v poslednej dobe neúmerne rásť. 
Niektorí majú veľmi náročné povolania mentálne aj časovo. 
Potrebujú si hlavu uvoľniť a robia to kvôli relaxu. A tak nejako 
sa dostali do našej obce aj kaktusy. Začalo to zapálením pre 
záhradu a rastliny od detstva a objavením sveta kaktusov. Na 
Bodovke máme človeka, ktorý sa ich pestovaniu venuje 35 
rokov a možno aj viac. Hovoríme o Petrovi Lackovichovi, ktorý 
za svojím domom vybudoval obrovské kaktusárium, v ktorom 
ich pestuje viac ako 2000.

Rýchly exkurz do sveta kaktusov. Pôvodne pochádzajú 
spoza Atlantiku. Vyskytujú sa od najjužnejších štátov USA 
cez Mexiko, celú strednú Ameriku, Peru, Čile až dole po Ar-
gentínu. Kaktusy sú špecialisti, ktorí narábajú s vodou odliš-
ne ako zvyšok rastlinstva. Bežná rastlina sa v čase horúceho 
leta ochladzuje tým, že odparuje zo seba vodu a tým chladí aj 
svoje okolie. Toľko k dôležitosti rastlín v betónových mestách. 
Kaktusy, keďže museli odolávať extrémnemu teplu a prichád-
zali o toľko vody, že by až neprežili, uzamykajú vodu vo svo-
jom vnútri. Nepustia ani kvapku. Sú majstrami v zadržiavaní 
vody. Vďaka tomu vydržia potom mesiace bez vody. K nám 
sa dostali ako exoticky vyzerajúce rastliny s pestrofarebný-
mi kvetmi a zvláštnymi tvarmi. V niektorých teplých krajinách 
Európy sa udomácnili ako napríklad Opuncie v Španielsku, 
Taliansku alebo Grécku. Z ich tmavočervených plodov sa ro-

bia čaje, džemy, zaváraniny. Alebo kaktusy rodu Lophophora, 
ktoré zaujali ľudí svojimi halucinogénnymi účinkami známymi 
ako meskalín. Alebo kaktusy rodu Agáve, ktoré sa preslávili 
tým, že je z nich výborná Tequila. Či kaktusy Saguaro, ktoré 
poznáme s amerických filmov, kde sa týčia do výšky niekoľ-
kých metrov.

Každý kaktus má meno a priezvisko, je ich obrovské množ-
stvo a to stačí na to, aby som sa tým ďalej nezaoberal. Kaktu-
sy sú fascinujúce pre svoj zvláštny spôsob kvitnutia. Možno aj 
to očarovalo Petra Lackovicha keď jedného dňa prišiel z Trna-
vy žiť na Bodovku so svojou manželkou Monikou. Priniesol si 
30 kaktusov, ktoré, ako sám hovorí, začínali aj tu na Bodovke 
na parapete. V prvých rokoch počas jednej veľmi tuhej zimy 
musel týchto 30 prvých kaktusov zimovať v garáži a všetky 
zmrzli, okrem jedného. Toho preživšieho má doteraz a má raz 
ročne nádherný kvet. Peter hovorí, že keď začnú kvitnúť a to 
môže byť u niektorých druhov aj po 35 rokoch, kvitnú každý 
rok. Kúzlo je v tom, že kvitnú iba na veľmi krátky čas, ktorý 
sa dá rátať na hodiny. Niektoré druhy kvitnú v noci a ráno ich 
už človek kvitnúť neuvidí. Kvet je pre katus spôsobom ako sa 
množiť, sú z neho semená. Kvet však odoberá z rastliny veľa 
vody, preto rýchlo odkvitá. Možno preto sú tak milované, lebo 
ich krása je ako okamih mávnutia motýlích krídel. Je v nich 
zachytená pominuteľnosť všetkého živého na svete. Pozoro-
vateľná v priebehu pár hodín. Bezpochyby poučné.

Peter má vo svojej zbierke obrovské množstvo druhov. Keď 
začínal, neexistoval internetový trh, ani kaktusový trh. Mal 
kontakt na pána z Čiech, ktorému písal poštou a ten mu po-
slal zopár semenáčikov poštou. Teraz je pokročilým pestova-
teľom, dokáže si svoje kaktusy rozmnožovať aj zo semien, 
ktoré si sám dopestuje a to je vraj veľmi náročný proces. Se-
mená kaktusov je veľmi ťažké donútiť v našich podmienkach, 

Najväčší kaktus má priemer 45cm
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NA BODOVKE DO NÁŠHO CHOTÁRA PRIBUDLA 
ROZPRÁVKOVÁ LAVIČKA

aby klíčili a sú veľmi citlivé na rôzne plesne a vlhkosť. Peter 
postavil zimovisko pre kaktusy v roku 2014. Udržiava v ňom 
teplotu od 5° do 10° C, aby kaktusy nerástli a prežili zimu, 
kým je málo svetla. Má veľkosť približne ako skromný rodinný 
domček. Predtým mal parapety a potom pár polykarbonáto-
vých skleníčkov.

Petrov koníček a láska vyžadujú veľa času a pozornosti a 
ako to už býva, ak sa niečomu človek veľa venuje prináša 
mu to vnútorné uspokojenie a relax, ktorý Peter objavil kedysi 
dávno v dospievaní, keď spoznal čaro záhrady a pestovania. 
Jeho syn Kristián mu pomáha pri starostlivosti o kaktusy. Čas 
ukáže, či v nej bude pokračovať, alebo si nájde tú svoju zá-
ľubu, ktorá prinesie relax jemu. Aj takýto osobitý krásny svet 
existuje v našej obci. Svet pestrý a inšpiratívny. Najstarší preživší kaktus

Keď sa vdýchne krása drevu, je to 
úžasný pocit pre zmysly človeka. Laho-
dí to oku, drevo je príjemné aj na dotyk, 
vôňa nového dreva je nezameniteľná. 

V lokalite „Pod Húštikom“ pribudla 
na jar krásna lavička, ktorá láka na po-
sedenie. Vidno z nej celú našu obec – 
horný koniec až po Lašid, dolný koniec 
až po jazerá, dedinky za Váhom až po 
Biele Karpaty. A západy slnka sú z nej 
úžasné. Možno ani neviete, ale v obci 
máme šikovného poslanca p. Miloša 
Marka, ktorý sa vo svojom voľnom čase 
venuje práci s drevom. 

Určite ste mnohí už boli na tejto lavič-
ke, niektorí aj viackrát, a tých, čo ešte 
neboli pozývame na malú prechádzku 
a posedenie. A v tichosti sa započúvaj-
te do hudby nášho kraja, tak ako hovorí 
nápis na lavičke...


