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Biskup navštívil obecný úrad
Dňa 23. júna 2015 navštívil Obecný úrad v Bodinej
v rámci vizitácie biskup
žilinskej diecézy Tomáš
Galis. Spoločnosť mu robil
správca farnosti Prečín
František Kvašňovský a
tajomník diecézy.
Biskup v našej obci nebol
po prvýkrát, na obecnom
úrade však áno. Počas
rozhovoru so starostkou
obce a zamestnankyňami
úradu sa biskup zaujímal
hlavne o mladých ľudí v
Bodinej. O to, ako trávia
voľný čas a ako sa zapájajú
do diania v obci.
Počas návštevy pripomenul krásu nášho kostola
ako kultúrnej pamiatky,
ktorý je podľa neho udržiavaný a vždy pekne
vyzdobený.
Starostka obce informovala biskupa o činnosti a
aktivitách nášho spevokolu, turistoch KST Horec
Bodiná, dobrovoľných
hasičoch, futbalovom klube, čo biskupa nadchlo, že
v dnešnej dobe aj v takej
malej obci si mladí i starší nájdu čas na spoločné
stretnutia.
Práve v súvislosti so
spevokolom spomenul
farár prečínskej farnosti
nedávno zosnulého pána
Ladislava Kľúčika, ktorý
bol jedným zo zakladateľov spevokolu v obci.
Biskup počas rozhovoru
hovoril aj o sebe a spomí-

nal na zážitky z farností, v
ktorých pôsobil ako kňaz,
keď začínal. Na úrade sa

zdržal hodinu, odkiaľ sa
pobral navštíviť rodinu
Prašnických.

Pri odchode udelil biskup Tomáš Galis všetkým
požehnanie.
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EDITORIAL
Z Úradu vlády SR sme
získali dotáciu na rekonštrukciu kultúrneho domu
vo výške 12 000 eur. „Mohla tie peniaze aj na niečo iné
použiť...“ povedal niekto.
Konkrétne tieto NEMOHLA.
Účelová dotácia znamená, že peniaze musia byť
použité konkrétne na ten
účel, ktorý sa uviedol v
žiadosti o poskytnutie dotácie. Použitie finančných
prostriedkov z dotácie
podlieha dôkladnej kontrole zo strany ministerstva
financií.
O tom, do akých investičných akcií sa obec pustí,
rozhodujú hlavne poslanci
obecného zastupiteľstva.
Tí, ktorých ste si zvolili. A
viem, že sa rozhodujeme
zodpovedne a s financiami
nakladáme tak, ako zákon
káže. V tomto volebnom
období sme sa rozhodli
investovať okrem iného aj
do rekonštrukcie kultúrneho domu. Výmena okien je
len zlomok toho, čo treba
v rámci jeho rekonštrukcie
urobiť. Uznávam, že je v
obci veľa možností, kde
peniaze treba investovať.
Nedá sa však všetko naraz,
ale uvítam každý jeden nápad, na čo sa máme v obci
prioritne zamerať. Musia to
však byť investičné akcie,
ktoré sa týkajú obce a nie
súkromných osôb.
Žiadosť o dotácie podávajú stovky obcí a som rada,
že práve Obec Bodiná peniaze z Úradu vlády získala.
Spýtajte sa niektorých obcí
v okolí, či boli v podávaní
žiadosti o dotáciu úspešní.
Predchádzajúce vedenie
našej obce dotáciu z Úradu
vlády získalo naposledy
pred šiestimi rokmi, pričom
možnosť získavať dotácie
bývajú každý rok. A určite
by sa v našej obci zišli
takéto „injekcie“ aj častejšie, pretože je ich do čoho
investovať.
Marcela Filová,
starostka obce

BODIANSKE NOVINKY 2/2015

Futbalisti sa dočkali studne,
teraz ich čaká vybudovanie šachty
Po dlhých rokoch, kedy mali naši futbalisti v areáli
ihriska k dispozícii len studničku, sa konečne dočkajú
vodného zdroja tak, ako sa patrí. Samozrejme, budú sa o
to musieť pričiniť aj sami. Zatiaľ majú vyvŕtanú studňu,
neskôr si svojpomocne vybudujú vodovodnú šachtu s
príslušenstvom.
Samotným prácam na elektródy. Tie im v Bodinej
futbalovom ihrisku predchá- ochotne zapožičali Anton
dzal hydrologický prieskum, Pavlovič a Ľubomír Brveník.
ktorý vykonal prútikár Ján
Prvý deň prác sa vrtári
Svitek z Považskej Bystrice dostávali postupne cez vrstvy
a označil štyri zdroje pod- ílu a pieskovcov až do hĺbky
zemnej vody. Futbalisti sa približne deväť metrov. Podľa
rozhodli zvoliť vrt v dolnej nich išlo o veľmi náročný vrt,
časti hneď vedľa prístupovej pretože práce sťažovalo veľké
cesty, kde bol podľa prútikára množstvo pritekajúcej vody
zdroj vody najvýdatnejší, a do vrtu, čo spôsobovalo závatak sme zabezpečili vyvŕtanie ly stien. Museli preto použiť
studne.
výstužnú rúru, cez ktorú sa
Dňa 26. mája 2015 Vojtech vrtákom dostávali do väčšej
Kamenec s pomocníkom a väčšej hĺbky. Po vytiahnutí
urobili ohliadku lokality a vrtáku z vrtu sa v priebehu
odstavili na miesto vrtnú približne troch minút vrt nasúpravu. Dôležité bolo, aby plnil a hladina vody siahala
zabezpečili kolmosť vrtu, čo takmer meter od povrchu. Išlo
dosiahli zakopaním vozidla o pomerne výdatný vrt, voda
do terénu. Vrtári po rozložení doslova spod zeme vrela.
vrtnej súpravy zistili, že im Podľa vrtárov je obec Bodiná
vo Visolajoch, kde boli od- „malý vodný zázrak“ a prítok
stavení deň pred príchodom do vrtu odhadujú na 900 litrov
do Bodinej, niekto zo stroja za hodinu, čo sa však môže
ukradol zváraciu kuklu a po správnom rozčerpaní vrtu

podstatne zvýšiť.
Na druhý deň v prácach
pokračovali a v hĺbke asi
desať metrov dosiali súvislé
skalné podložie, do ktorého
zavŕtali ešte asi pol metra,
ale išlo o skalu zo šedého
pieskovca a práce v hĺbke
10,5 metra ukončili. Osadili
do vrtu PVC rúru o hrúbke
160 milimetrov, do ktorej
vytvorili priečne zárezy na
dotekanie vody a vrt provizórne uzatvorili. Počas celej
doby je nutné vrt odčerpávať
vibračným čerpadlom, aby
voda vyplavovala drobné
časti ílu a zväčšovali sa otvory, ktorými voda do studne
postupne priteká.
Ďalší postup je v rukách
našich futbalistov, kedy
bude ich úlohou vybudovať
vodovodnú šachtu a areál
napojiť na vodu. Vyvŕtanie
studne stálo obecný úrad 450
eur a suma to určite nie je
konečná, pretože vybavenie
areálu a zlepšenie podmienok
na organizovanie športových
aktivít si vyžiada ešte nemalé
investície.
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STRANA 3

Vymenili sme okná
na kultúrnom dome

Deň matiek v Bodinej
Tretiu májovú nedeľu sme si v našej obci uctili naše mamičky, pre ktoré sme pripravili pohostenie a kultúrny program. Vďaka ochote našich žien, ktoré upiekli na posedenie chutné koláčiky,
sme si posedeli pri divadelnom predstavení Ochotníckeho divadla z Lúk, zahrala nám hudobná
skupina QART, zaspievali členovia nášho spevokolu, zarecitovali a zaspievali Paťka, Kristínka a
Žanetka a zatancovala Miriamka. Všetky ženy odišli s nádherným kvietkom a veríme, že aspoň na
chvíľu zabudli na každodenné starosti a odniesli si milé spomienky. Ďakujeme Petrovi Ščotkovi za
kvety, Milanovi Mrišovi za divadelníkov, našim ochotným ženám za zákusky, poslancom obecného
zastupiteľstva a zamestnankyniam obecného úradu za organizáciu sviatočného popoludnia.

Naše deti si užili prázdniny

výletom do prírody a pri športových hrách
Hoci sa letné prázdniny
pomaly blížia ku koncu, ešte
majú naše deti pár letných
dní pred sebou. Obecný úrad
pre ne počas horúcich dní
pripravil športové a turistické podujatie. Hneď prvý deň
prázdnin sme zahájili športovým podujatím na futbalovom
ihrisku, kde sa rozžiarili oči
mladých ľudí a tešili sa z toho,
že si môžu konečne oddýchnuť
od každodenných povinností
a zodpovednej prípravy
na vyučovanie. Športového
podujatia sa zúčastnili deti
všetkých vekových kategórii
v sprievode rodičov a starých
rodičov.
Súťažiacich prišla povzbudiť aj sotva ročná Laura
Milová spolu s maminou
Dáškou. Súťažilo sa v rôznych disciplínach ako beh na
krátke vzdialenosti, v ktorom
zvíťazila Žanetka Lachká, beh
na dlhé vzdialenosti - víťazka
Vaneska Dúbravková, hod

loptou - víťazka Valika Domanická, skákanie vo vreci
- víťazka Paťka Kľúčiková,
streľba zo vzduchovky - víťaz
Aďo Eliáš, najlepší brankár
a strelec – Miško Tomana.
Zahrať futbal si prišli aj Adam
Boško, Filip Roman, Marek
Roman a ďalší. Účastníci
si odniesli sladké odmeny,
krásne zážitky a chuť sa zúčastňovať i ďalších podujatí,
organizovaných Obecným
úradom Bodiná i naďalej, o
čom svedčí fakt, že o dva týždne neskôr sme usporiadali pre

deti turistickú prechádzku do
prírody na trase Lány - Biela
voda. Z tejto prechádzky sa
najviac tešili škôlkari, opäť v
doprovode rodičov a starých
rodičov.
Hoci tohtoročné leto dlhým
prechádzkam nepraje, aj tak
sme radi, že naše deti na výlety do prírody nezanevreli.
Máme pre ne pripravenú ešte
opekačku, ale počkáme si na
chladnejšie počasie. Ďakujeme Ľudmile Romanovej, ktorá
sa na organizovaní prázdninových dní pre deti podieľa.

Vo februári tohto roka
požiadala Obec Bodiná
Úrad vlády o poskytnutie
dotácie na rekonštrukciu
kultúrneho domu, konkrétne na výmenu okien.
Úrad vlády poskytuje jednorazové účelové dotácie
každoročne a žiadajú o ne
stovky obcí. Suma, ktorú
ministerstvo na dotácie
vyčleňuje, je obmedzená,
a preto nie každá obec
býva v podávaní žiadostí
úspešná.
Po predložení všetkých
potrebných podkladov
ministerstvo financií vykonalo administratívnu
kontrolu Obce Bodiná
v oblasti súladu finančnej operácie a dospelo
k záveru, že je v súlade
so zákonom o štátnom
rozpočte. Ministerstvo
žiadosť posúdilo a Obci
Bodiná poskytlo účelovú
dotáciu vo výške 12 000
eur, ktorá je účelovo viazaná na čiastočnú úhradu
nákladov akcie „Rekonštrukcia a modernizácia
budovy kultúrneho domu“
na kapitálové výdavky.
Obec bola na investičnej
akcii povinná sa podieľať
najmenej 10% z celkových
výdavkov.
Za peniaze, ktoré sme z
úradu vlády získali, sme
vymenili pôvodné okná
v kultúrnom dome za
plastové. Vymenili sme
okná v sále z prednej aj
zo zadnej strany a okná na
kuchynke. Samozrejme,
budova kultúrneho domu
si vyžiada v budúcnosti
rozsiahlu rekonštrukciu
a o jej financovanie sa
budeme taktiež uchádzať
z iných zdrojov, ako je
rozpočet obce.
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V rámci pozemkových úprav prešli poľné cesty v extraviláne do vlastníctva obce. Hoci súčasťou komasácie malo byť
aj vybudovanie ciest, Bodiná v druhej etape túto možnosť
nedostala. Získali sme tak množstvo zakreslených, ale v teréne
nereálnych ciest a v súčasnosti máme možnosť čerpať financie
na ich vybudovanie. To, či v podaní žiadosti o nenávratný
finančný príspevok budeme úspešní, sa dozvieme koncom
tohto roka. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR, ktoré má pod gesciou správu Programu rozvoja vidieka
na roky 2014 – 2020, vyhlásilo prvé výzvy na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Prvou šancou, ako
do obce priniesť finančné prostriedky z fondov Európskej
únie je výzva zo dňa 28. 5. 2014 - Vybudovanie spoločných
zariadení a opatrení.
Obec Bodiná bola zaradená
do zoznamu oprávnených katastrálnych území pre Program
rozvoja vidieka 2014 - 2020 pre
túto výzvu, čo našej obci prinieslo zásadnú výhodu, nakoľko je vyslovene uvedená ako finančné prostriedky aj na inoprávnené územie pre čerpanie fraštruktúru mimo zastavaného
prostriedkov z tejto výzvy a územia by bolo premárnenou
tým sa zásadne zvyšujú šance šancou najmä vzhľadom na
na ich získanie. Finančné pro- fakt, že naša obec bola vybrastriedky sú určené na realizáciu tá ako potenciálny prijímateľ
projektov pozemkových úprav uvedenej podpory.
do praxe, teda vybudovanie
Obec Bodiná pripravuje
poľných ciest v katastrálnom v týchto dňoch projektovú
území obce Bodiná. Táto jedi- dokumentáciu, dokumenty ku
nečná príležitosť poskytuje obci žiadosti o nenávratný finančný
priestor na úpravu a vybudova- príspevok a vykonáva všetky
nie poľných ciest v extraviláne, aktivity potrebné ku vypracoktoré vznikli na základe ROEP vaniu a úspešnému podaniu
a komasácie. Napriek skutoč- žiadosti o nenávratný finančný
nosti, že prednosť by určite príspevok. Taktiež spolupracudostali miestne komunikácie jeme s Ministerstvom pôdohosv intraviláne obce, nevyčerpať podárstva a rozvoja vidieka SR,

s ktorým sme uzatvorili zmluvu
o poskytnutí nevyhnutných
častí spracovaného projektu
pozemkových úprav na vybudovanie spoločných zariadení
a opatrení.
Žiaľ, nie je možné zrealizovať všetky cesty navrhnuté v
projekte pozemkových úprav,
vzhľadom na obmedzené možnosti čerpania finančných
prostriedkov a tiež vlastných
prostriedkov obce. Z uvedeného dôvodu boli v spolupráci s
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Vychádzať budeme z podkladov, ktoré počas pozemkových
úprav realizovala spoločnosť
GEOMETRA, s.r.o., Trenčín,
teda šírky ciest sú už dané a
budeme nadväzovať na ich
zameranie. To, či budú šírky a
celkové parametre vhodné pre
vybudovanie poľnej cesty, určí
až projektant.
Výzva, do ktorej sa obec
Bodiná zapojí, je len prvou v
rámci programového obdobia
a po úspešnej realizácii akti-

Obec Bodiná dostala šancu na rozvoj
– CHCEME VYBUDOVAŤ POĽNÉ CESTY

KONTROLA
civilnej ochrany
Na základe poverenia
prednostu Okresného úradu
Považská Bystrica vykonali
zamestnanci odboru krízového riadenia dňa 17. 7.
2015 kontrolu realizácie úloh
zákona o civilnej ochrane
obyvateľstva. „Vykonanou
kontrolou nebolo v Obci
Bodiná zistené porušenie
všeobecne záväzných právnych predpisov,“ píše sa v
zázname.
Kontrolou bolo zistené,
že Obec Bodiná má spracovaný plán evakuácie obyvateľstva, plán varovania a
vyrozumenia, dokumentáciu
záchranných prác a taktiež má
spracovanú a aktualizovanú
dokumentáciu plánu ukrytia
obyvateľstva. Rovnako máme
v poriadku aj skladovanie a
ošetrovanie materiálu CO.

poslancami obecného zastupiteľstva a s projektantmi s odborným zameraním na inžinierske
stavby vytipované tie cesty, kde
je vybudovaná individuálna
bytová výstavba, prípadne kde
sa s výstavbou v budúcnosti
uvažuje. Ide o cesty v extraviláne, ktoré prešli po komasácii
do vlastníctva obce a ktoré je
možné skutočne zrealizovať a
zároveň budú mať čo najväčší
pozitívny efekt pre občanov s
ohľadom na čo najefektívnejšie
využitie finančných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii. Pôjde
o cesty v niektorých úsekoch
asfaltové a vo väčšine štrkové.

vít v rámci realizácie prác v
extraviláne budú pripravené
ďalšie projekty nielen na infraštruktúru, ale aj na zlepšenie
služieb pre obyvateľov obce
– rekonštrukciu kultúrneho
domu, hasičskej zbrojnice,
rozvoj futbalového areálu a
ďalšie aktivity, ktoré budeme
pripravovať so zámerom vyčerpať maximálne množstvo
finančných prostriedkov z
Programu rozvoja vidieka. V
rámci programového obdobia
2014 – 2020 sa jedná o prvú
možnosť, ktorú hodláme využiť
a zlepšiť tak podmienky života
obyvateľov obce Bodiná.

Nový plot na evanjelickom cintoríne
Oplotenie evanjelického
cintorína bolo už niekoľko
rokov v dezolátnom stave,
neplnilo svoju funkciu a zver
robila škody na hroboch. Po
tom, ako aktivační pracovníci začali s odhrádzaním
zvyškov starého plota, sa
situácia ešte zhoršila. Pomocnú ruku podal obci Ľubomír Chudý, ktorý vyrobil
betónové stĺpy a daroval
ich obecnému úradu. Dve
palety cementu venoval obci
diakon Ľubomír Marcina,
ktoré priviezla z cementární
Ladce sponzorsky spoločnosť JAMEX, obec zakúpila
štrk a veriaci sa vyzbierali
na pletivo. Hneď, ako jarné počasie dovolilo, začali
dobrovoľníci svojpomocne s

oplotením cintorína: Gustáv
Kováčik, Justín Kováčik,
Miroslav Brveník, Juraj
Brveník, Ľubomír Brveník,
Štefan Gorel, Milan Čelko,
Peter Milo, Peter Dúbravka
ml., Peter Dúbravka st., Ján

Zaťko, Gustáv Boško, Dušan Kováčik a Juraj Boško.
Práce robili po víkendoch
a výsledkom je vybudované
nové oplotenie, ktoré by
malo hroby našich blízkych
chrániť.
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STRANA 5

Vodohospodári nemajú na úpravy
koryta Bodianky peniaze
Ešte v apríli tohto roka sme sa obrátili na Slovenský
vodohospodársky podnik, š. p. Banská Štiavnica so žiadosťou o úpravu koryta vodného toku Bodianka, ktorý
spôsobuje podmývanie štátnej cesty III/5175, v dôsledku
čoho dochádza k zosuvu terénu a ohrozeniu stability cesty
v blízkosti hornej autobusovej zastávky.
Slovenský vodohospodár- investičnej stavby a SVP, š.p.
sky podnik ako správca vod- preventívne protipovodňové
ného toku vykonal obhliadku opatrenia realizuje z vlasta zistil, že došlo k zasypaniu ných zdrojov len obmedzekoryta vodného toku Bodian- ne. Úprava vodného toku
ka pôdou a tým k čiastočnému Bodianka nie je zaradená v
zúženiu prietočného profilu Rozvojovom programe inkoryta, ktoré pri zväčšených vestícií na roky 2016 – 2021.
prietokoch spôsobuje zvýše- Na vodnom toku Bodinaka
nie rýchlosti prúdiacej vody neboli v uplynulých rokoch
a následné podmývanie brehu zaznamenané a vyhlásené
Bodianky. Ďalším faktorom, stupne povodňovej aktivity
ktorý negatívne ovplyvňuje a vodný tok nebol identifikocestu, je chýbajúce pozdĺžne vaný ako geografická oblasť
odvodnenie štátnej cesty s významným povodňovým
III/5175, v dôsledku čoho rizikom. Z uvedeného vydochádza ku koncentrova- plýva, že v závislosti od
nému odtoku zrážkových disponibilných finančných
povrchových vôd súvisiacich prostriedkov a prioritných
s vytváraním erózie svahu a potrieb zabezpečenia protioslabením stability vozovky. povodňovej ochrany, správca
„Slovenský vodohospo- toku v súčasnosti neuvažuje s
dársky podnik zabezpečuje realizáciou úpravy drobného
údržbu vodných tokov, ktorá vodného toku Bodianka,“
však závisí od výšky pridele- uvádza vo svojom stanovisných financií a priorít. Za- ku technicko-prevádzkový
bezpečenie úpravy vodného riaditeľ SVP, š.p. Pavel Virág.
toku Bodianka má charakter

Zväz žien v našej obci
Členky zväzu žien sa aj tento rok stretli v kultúrnom dome na
pravidelnej schôdzi. Pri čaji a koláči si zaspomínali na časy, kedy
zväz aktívne fungoval a jeho členky organizovali rôzne akcie. Ku
dnešnému dňu má bodiansky zväz žien tridsaťjeden členiek. „Spolupracovali sme s červeným krížom, spoločne sme čistievali oba
cintoríny v našej obci, pomáhali sme s kultúrnym programom pri
rôznych akciách, pre manželské páry sme organizovali zábavy. Keď
sa postavil nový kultúrny dom, chodili sme ho upratovať, čistili sme
potok, organizovali sme fašiangové sprievody, jeden rok my, druhý
zasa dobrovoľní hasiči, drápali sme perie, zarobili sme si na riad,“
vymenúvajú aktivity členky zväzu. Hoci sa mnohým môže zdať, že
miestny spolok žien prestal fungovať, podľa predsedníčky Heleny
Boškovej to celkom pravda nie je. A aké majú plány do budúcna?
Uvítali by, aby aktivity v obci prebrali na seba najmä mladí ľudia.

Nové zrkadlá popri ceste
V apríli sa Obecný úrad
v Bodinej obrátil na Okresný dopravný inšpektorát v
Považskej Bystrici, Správu
ciest TSK ako správcu komunikácie a na Okresný úrad
Považská Bystrica, Odbor
cestnej dopravy a pozemných
komunikácií so žiadosťou
o umiestnenie dopravného
zariadenia – zrkadla na miestnu komunikáciu III/5175
pri rodinnom dome súpisné
číslo 150. Výjazd na cestu
bol dlhodobo neprehľadný a
dochádzalo tu k dopravným
kolíziám, preto sme na základe podnetu občanov obce a
z dôvodu zlepšenia výhľadu
pri vychádzaní z miestnej
komunikácie správcu cesty
o umiestnenie zrkadla požia-

dali. Problematický výjazd
na cestu III/5157 bol aj od
futbalového ihriska.
Na základe našej žiadosti
správca cesty zvolal pracovné stretnutie a následne nám
okresný úrad zaslal stanovisko, že nemá námietky k
osadeniu cestného zrkadla.
Hoci okresný úrad námietky
nemal, zakúpenie a osadenie
zrkadla sme si museli uskutočniť na vlastné náklady.
Obec zakúpila dve zrkadlá
a na problematické miesta ich
osadili Marián Kľúčik, Ladislav Kuric, Roman Janáček,
Viliam Danek a Jozef Boško,
stĺpy na osadenie poskytol
Ladislav Dúbravka. Cena
oboch zrkadiel predstavovala
sumu 240 eur.

V nedeľu 14. 6. 2015 sa v Podvaží konala hasičská súťaž,
na ktorej sa naše dievčatá v kategórii žien umiestnili na
krásnom druhom mieste a muži na vynikajúcom štvrtom
mieste. Blahoželáme!
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Blahoželáme jubilantom
Hodiny postáli, práve dnes, na sviatok,
prednášame k slávnosti srdečný prípitok:
Vďaka ti Bože náš za rokov osemdesiat,
majme sa radi vždy tak ako v knihe stať.
Vykročme zvesela na ďalšiu žitia púť,
život aj v zrelosti môže mať sladkú chuť.

V mesiaci máj sa dožila krásneho
životného jubilea 80 rokov
pani Melánia Kľúčiková.
K prianiu všetkého najlepšieho, veľa
zdravíčka, Božieho požehnania sa ku
gratulantom pripája aj obecný úrad.
Hodiny života krútia sa dokola,
kto sa raz narodil, musí ísť do boja.
Ide cez bolesti, ide cez nádeje,
dúfa, že život mu kus šťastia naleje.
A život nalieval, na čo mal kto cit, chuť,
každý si usmernil osudu ťažkú púť.

Dňa 24. mája oslávila krásnych 85 rokov
pani Magda Mrišová.
V mene obecného úradu jej prajeme veľa
zdravia, Božieho požehnania a veľa lásky
od najbližších.

Blahoželáme novomanželom
31. 1. 2015 Pavol Prašnický
a Michaela Papšová
2. 5. 2015 Marianna Dúbravková
a Miroslav Kršík

9. 5. 2015 Milan Mrišo
a Monika Chovancová
6. 6. 2015 Martin Sovík
a Petra Bieliková
18. 7. 2015 Jana Kopčanová
a Pavol Orávik
8. 8. 2015 Vladimíra Chovancová
a Peter Vaštík
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OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU
Obecný úrad v Bodinej umiestnil v
priestoroch kultúrneho domu tri hasiace
prístroje. V prípade, ak si občania prenajmú
kultúrny dom, zodpovedajú aj za to, že sa
tam hasiace prístroje budú nachádzať nepoškodené aj po ukončení akcie. Ak obecný
úrad zistí, že hasiaci prístroj chýba alebo je
poškodený, nájomca kultúrneho domu musí
zakúpiť nový a predložiť doklad o zakúpení,
teda nie zaobstarať starý, používaný.
lll
Obecný úrad Bodiná oznamuje začatie
prerokovania návrhu Zmeny a doplnku
č.3 územného plánu zóny (ÚPN – O)
Bodiná. Obec Bodiná, ako orgán územného plánovania a ako obstarávateľ
územnoplánovacej dokumentácie obce
zabezpečuje spracovanie návrhu Zmeny a doplnku č.3 územného plánu zóny
(ÚPN – O) Bodiná. V zmysle zákona
č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v

znení neskorších predpisov a v súlade
s § 22 zákona č.50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov oznamuje, že dňom
23. júla 2015 začalo jeho prerokovanie. So
spracovaným návrhom Zmeny a doplnku č.3 územného plánu zóny (ÚPN – O)
Bodiná sa môžete oboznámiť na webovej
stránke www.bodina.eu, prípadne na
obecnom úrade.
lll
Obecný úrad ďakuje aktivačným pracovníkom, ktorí aj napriek nadpriemerne
horúcim dňom celé leto vykonávajú svoju
prácu zodpovedne, pravidelne kosia, natreli informačné tabule, vyčistili priekopy,
upratali kultúrny dom po výmene okien,
pomáhali pri odstraňovaní starého náteru
a lišajníkov z plota katolíckeho cintorína,
zvážajú plasty na traktore a čistia autobusové
zastávky od odpadkov.

Polícia varuje seniorov pred podvodníkmi
Vzhľadom k zvýšenému nárastu trestnej činnosti páchanej na osobách vyššieho
veku Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Považskej Bystrici upozorňuje
občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú,
nakoľko môže ísť o podvodníkov a zlodejov.
V súčasnom období polícia zaznamenáva
prípady, kedy neznáme osoby (páchatelia)
volajú starším osobám na pevnú linku alebo
mobil a predstavujú sa v telefóne ako ich
príbuzní alebo známi (najčastejšie vnuk,
brat, vnučka, syn a podobne). Žiadajú požičať peniaze na rôzne účely, napríklad kúpu
auta, nehnuteľnosti, či vyplatenie dlhu) a
ubezpečujú ich, že peniaze v krátkej dobe
vrátia. Páchatelia volajú niekoľkokrát za
sebou, aby znemožnili seniorovi preveriť, či
naozaj volá jeho skutočný príbuzný alebo
známy. Ak senior nemá doma peniaze, sú
mu ochotní poslať aj taxík, aby išiel vybrať
peniaze do banky. Následne uvedú, že
kvôli zaneprázdnenosti nemôžu prísť pre
peniaze osobne a preto posielajú kolegu,
asistentku alebo inú osobu. Polícia preto
odporúča seniorom, aby si vždy si overili,
či naozaj volá ich skutočný príbuzný a aby
peniaze nedávali cudzím osobám, aj keď
tvrdia, že ich posiela ich príbuzný.
Polícia ďalej upozorňuje, že páchatelia
oslovujú seniorov aj pod inými vymyslenými legendami (zámienkami) za účelom,
aby od nich podvodne vylákali peniaze

OPUSTILI NÁS
Dňa 8. 8. 2015 nás vo veku 83
rokov opustila
pani Anna ROMANOVÁ.

alebo ich okradli o ich celoživotné úspory.
K najznámejším legendám patrí, že páchatelia vystupujú ako pracovníci elektrární,
vodární, plynární, sociálnych úradov, či
iných inštitúcií, ktorí prišli vrátiť preplatok,
vyplatiť sociálny príspevok, zvýšiť dôchodok alebo kontrolujú stav elektromeru a
podobne. Tiež vystupujú ako cudzinci,
ktorí sa pýtajú na cestu do nemocnice a
následne pýtajú peniaze na operáciu ich
príbuzného, ktorý mal dopravnú nehodu
a leží v nemocnici v kritickom stave. V
neposlednom rade vystupujú ako rôzni
predávajúci a na ponúkaný tovar, napríklad
vlnené prikrývky, masážne stroje, či zdravotnícke pomôcky ponúkajú výrazné zľavy
alebo darčeky zadarmo. Polícia upozorňuje
seniorov, že v mnohých prípadoch môže
ísť o podvodníkov, ktorí cielene oslovujú
seniorov, snažia sa získať ich dôveru,
následne sa dostať do ich príbytkov, lokalizovať miesto ich úspor a v nepozorovanej
chvíli ich okradnúť o nemalé finančné
prostriedky, šperky alebo iné cennosti.
Polícia preto zdôrazňuje, aby seniori
nevpúšťali neznáme osoby do svojich
príbytkov, neboli s nimi osamote a neukazovali, resp. nevyberali pred nimi
peniaze, nakoľko páchatelia ovládajú veľa
spôsobov ako odlákať pozornosť seniorov
a v nestráženej chvíli im ukradnúť celoživotné úspory.
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