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Oslavy výročia prvej písomnej zmienky o našej obci
V nedeľu 30. 8. 2015 sme
si oslavami v našej obci pripomenuli 670. výročie prvej
písomnej zmienky. Oslavy
začali svätou omšou, ktorú celebroval František Kvašňovský a rodák z Bodinej Juraj
Bunčiak. Po skončení svätej
omše dievčatá v krojoch
ponúkali pred kostolom veriacich chutnými zákuskami.
Hlavný program začal o 13.00

hodine príhovorom starostky,
po ktorom vystúpil Bodiansky spevokol piesňami s náboženskou tematikou, nasledovalo vystúpenie tanečníc
Miriamky, Natálky, Valiky
a Vanesky, zarecitovali a
zaspievali Paťka, Žanetka,
Kristínka, Jožko a Samko.
Náladu rozprúdil Folklórny
súbor Považan s úžasným
hudobným pásmom, ktorý

ĎAKUJEME SPONZOROM OSLÁV
l Ing. Jozef Smatana – prednosta Okresného úradu v Považskej
Bystrici l Ing. Peter Ščotka l ZŤK, s.r.o. Jozef Zaťko l Martin
Sovík - KIVOS l Rastislav Valíček – Autodoprava l Ladislav
Kuric Pohostinstvo l Reštaurácia a Pizzéria Včielka Pružina l
Marián Kľúčik l Miroslav Brveník l Ing. Peter Dúbravka l Peter
Milo l Mgr. Peter Potecký – MP PROFIT, s.r.o. l Stachura Tomasz l Ing. Marek Čáni – Pneuservis l Anna Žaludková l Pavol
Gardian ml. – Autodoprava l Dušan Brezničan l Róbert Filo l
Milan Lazový - Samostatne hospodáriaci roľník l Viera Domanická
– kozmetika l Kovema, s.r.o. l Jaroslav Kopáč l Mgr. Ľubomír
Kľúčik – Anima Production, s.r.o. l Jaroslava Bačová l Ing. Milan
Janco – Jamex l Igor Belás l Paulína Bieliková l Mária Prašnická
l Michaela Kocanová – BEAUTY HAIR sídlisko SNP l Michal
Kováčik l Anna Hoštáková l Spoločnosť JYSK l Miroslav Michalík – AUTODOPRAVA l Ing. Miloš Bajza l Anton Pivarči l
Ing. Ľudmila Bošková l Mesto Považská Bystrica l Erika Kallová
a Darinka Nebáznivá l COPOS, s.r.o. l Miroslav Boško l Ing.
Miroslav Lachký l KST Horec Bodiná l Tomáš Fatula l COOP
Jednota Krupina l Brezničan Rastislav

na pódiu vystriedal Folklórny
súbor Limbora. Počas celého
dňa mohli návštevníci ochutnať vynikajúci guláš, ktorý sa
tentokrát vydaril Ladislavovi
Milovi. Deti si užili sviatočné popoludnie na detských
atrakciách, no a tí starší,
ktorým bolo počas letného
dňa horúco, sa občerstvili
nápojmi. Veľkým lákadlom
pre divákov bola tombola s
hodnotnými cenami a na záver zahrala do tanca pre tých
najvytrvalejších hudobná
skupina QART.

Za to, že sa oslavy 670. výročia prvej písomnej zmienky
o obci uskutočnili, ďakujeme
všetkým sponzorom, bez
ktorých by nebolo kultúrneho
programu, gulášu, ani hodnotnej tomboly. Pri organizovaní
výrazne pomohli poslanci
obecného zastupiteľstva a
futbalisti TJ Horec Bodiná.
Obecný úrad ďakuje našim
šikovným deťom, mládeži,
spevokolu, hudobnej skupine QART a všetkým za
ich ochotu pri organizovaní
sviatočného popoludnia.

Veľa krásnych chvíľ
v príjemnej atmosfére Vianoc,
pevné zdravie, šťastie a lásku
v novom roku 2016
praje
		
Obecný úrad Bodiná
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EDITORIAL
Blížia sa najkrajšie sviatky v roku – Vianoce a čas,
kedy budeme rekapitulovať rok predchádzajúci.
Neviem, či sa to zdá iba
mne, ale čas neskutočne
letí. Viem, nikto nemladne, naše deti nám rastú a
žiaľ, opúšťajú nás tí, bez
ktorých sme si život nevedeli predstaviť. Tento rok
sme prišli o desať našich
občanov. Ľudí, ktorých
sme mali radi a ktorí nám
budú chýbať pri štedrovečernom stole a celé ďalšie
roky. Preto by sme si mali
hlavne počas nasledujúcich
sviatočných dní uvedomiť,
že si máme prítomnosť tých,
ktorých máme radi, vážiť a
neznepríjemňovať si život
hlúposťami.
Určite každý z nás už
pocítil ľudskú zlobu, závisť,
či ohováranie. Ja som sa s
tým už naučila existovať a
zistila som, že tí, ktorí tak
robia, si neuvedomujú, ako
veľmi iným ubližujú.
Treba si však uvedomiť,
že dôležité v dnešnom svete
je zdravie a viem, o čom hovorím. Preto Vám všetkým
prajem veľa lásky, zdravia
a porozumenia. Skúste sa
na svojho suseda či susedku usmiať, prihovoriť sa
mu a podeliť sa o radosť
z detí, vnúčat. Pokúste sa
nezávidieť susedovi, že má
viac jabĺk, že možno zarobil
viac ako Vy, alebo že má
väčšiu roľu. Možno si vysadil veľa stromov, možno
trávi v robote viac času a
na väčšej roli sa aj veľa
narobí. Vari si nebudeme
závidieť robotu, námahu
a starosti a zbytočne si
znepríjemňovať život.
Prajem Vám šťastné a
veselé Vianoce, krásne
chvíle so svojimi najbližšími a hlavne pevné zdravie,
aby ste si nasledujúci rok
2016 vychutnali v šťastí,
porozumení a láske.
Marcela Filová
starostka obce

Stretnutie s ministrom financií Petrom Kažimírom
Dňa 27. októbra sa stretli starostovia obcí Považskobystrického a Púchovského okresu na Mestskom úrade
v Považskej Bystrici s ministrom financií Petrom Kažimírom. Témou pracovného stretnutia bolo financovanie
samospráv, teda miest a obcí.
Minister Kažimír vyslovil
presvedčenie, že obce budú
financované z podielových
daní v takej miere, ako doteraz,
teda údajne nám štát na peniaze
nesiahne a finančnú situáciu
štátu hodnotí pozitívne. Pripomenul, že ekonomiku štátu
ovplyvňuje aj politické dianie
vo svete. „Našej ekonomike sa
darí vďaka vnútornému dopytu
a myslím si, že najbližšie dva
roky by sa to malo zlepšovať. V
porovnaní s rokmi 2012 a 2013
to vidím optimisticky. Výber
daní je vyšší a myslím si, že
jednocifernú nezamestnanosť

by sme mohli mať už v roku
2017, čo pre nás znamená
vyššie odvody a pre obce vyššie dane,“ povedal minister
Kažimír. Optimisticky dodal,
že obciam nezoberie, ale ani
nepridá. Pripomenul, že obec
má možnosti získať financie do
rozpočtu z daní z nehnuteľností
a mali by sme ich zvyšovať. „Je
to zdroj vášho financovania,
nie štátneho, samozrejme,
výška daní by mala zodpovedať
sociálnym možnostiam obyvateľstva,“ dodal minister.
Ďalej informoval o čerpaní
eurofondov, že štát ich nevyčer-

pá v plnej miere a že štát bude
podporovať stimulmi najmä
hladové doliny, ale okresy
Považská Bystrica a Púchov
medzi ne nepatria.
Starostovia obcí, ktorí v
ostatnom čase získali z úradu
vlády protipožiarne autá, sa
zaujímali, akým spôsobom ich
majú zaúčtovať, pretože autá
získali dobrovoľné hasičské
zbory, ale mali sa zaúčtovať do
majetku obce. Tiež pripomenuli, že ku dnešnému dňu nezískali
k autám ani technické preukazy.
O tejto téme minister Kažimír
odmietol diskutovať a navrhol,
že odpovedať budú cez Združenie miest a obcí Slovenska,
pretože táto otázka patrí rezortu
ministerstva vnútra - Robertovi
Kaliňákovi.

Účtovníctvo skontrolovala audítorka
Spoločnosť APX, k.s. uskutočnila audit účtovnej
závierky k 31. 12. 2014 Obce Bodiná. Pre kontrolu boli použité požadované účtovné doklady
a účtovné knihy za overované obdobie, výkazy a
rozpočty. „Pri audítorskom skúmaní neboli zistené
významné nedostatky, ktoré by mali podstatný
vplyv na výsledok hospodárenia. Účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej
situácie Obce Bodiná k 31.12.2014 a výsledky jej
hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k

uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. Pri overení rozpočtového hospodárenia
zachyteného v poznámkach účtovnej závierky
sme konštatovali, že sme nezistili vo všetkých
významných súvislostiach skutočnosti, ktoré by
spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového
hospodárenia. Stav vykázaného dlhu obce a návratných zdrojov podľa nášho overenia je zhodný
so stavom vykázaným v účtovnej závierke,“ uviedla
audítorka Mária Vaňková.

Príďte si vychutnať pravú vianočnú atmosféru dňa 20. decembra
2015 (v nedeľu) od 13. hodiny do Kultúrneho domu v Bodinej. Poslednú
adventnú nedeľu Vás pozývame na

Vianočné tvorivé dielne pre deti a dospelých.

Vlastnoručne si ozdobíte perníčky, vyrobíte ozdoby na vianočný
stromček a ten aj spolu ozdobíme. Vítané sú deti, rodičia i starí rodičia, pripravený bude punč pre deti aj dospelých. Tešíme sa na Vás!

BODIANSKE NOVINKY 3/2015 									

STRANA 3

Schválili sme doplnok
K ÚZEMNÉMU PLÁNU
Obec Bodiná má vypracovanú územnoplánovaciu dokumentáciu z roku 1995,
odvtedy sa robili dva dodatky a to v roku 2003 a 2008. Proces schvaľovania sa
niekomu môže zdať zdĺhavý, čo však obec vzhľadom k tomu, že vypracovávanie
zabezpečuje oprávnená osoba, nemôže nijakým spôsobom ovplyvniť.
Hlavným dôvodom obstarania Zmien
a doplnkov č. 3 k Územnému plánu zóny
Bodiná boli požiadavky občanov obce na
novú výstavbu rodinných domov a obce
Bodiná o rozšírenie rekreácie na území obce.
Tiež požiadavky na rozvoj podnikateľských
aktivít a návrh na doplnenie siete miestnych
komunikácií. Jeho prerokovanie sa začalo 23.
júla 2015 a zahŕňalo lokality Medzibôrie,
Berzekov lán, Dúbrava, Šemelová a plochu
pri futbalovom ihrisku.
Obecný úrad prihliadal na požiadavky
občanov, ktorí sa spolupodieľajú na financovaní doplnku územného plánu. Proces
schvaľovania doplnku územného plánu
podlieha legislatívnym krokom a lehotám,
ktoré sme museli rešpektovať a dodržiavať.
Bol zverejnený na webovej stránke obce a
taktiež na úradnej tabuli stanovenú lehotu,
teda 30 dní, počas ktorej mohli aj obyvatelia
Bodinej návrh pripomienkovať. Keďže žiadne
návrhy a podnety sme nezaznamenali, budeme sa územným plánom a jeho doplnkami
riadiť až po dobu, kedy budeme realizovať v
poradí štvrtý doplnok. Nie je vylúčené, že v
prípade potreby stavebníka je obec pripravená
vyjsť mu v ústrety kedykoľvek o doplnok k
územnému plánu požiada.
Proces vypracovávania doplnku k územného plánu je zdĺhavý a vyžaduje dodržiavanie
zákonom stanovených lehôt. Preto komentáre
typu „na úrade s tým nič nerobia“ nie sú v
tomto prípade namieste. Požiadali sme o vy-

jadrenie hlavnú riešiteľku Ing. arch. Zdenku
Brzú, ktorá ako odborne spôsobilá osoba
vypracovanie doplnku k územného plánu
zabezpečuje. „Vypracovali sme oznámenie o
strategickom dokumente, ktoré sme postúpili
na obvodný úrad životného prostredia. Životné prostredie zasa rozposlalo strategický
dokument viac ako tridsiatim dotknutým organizáciám, ktoré mali lehotu na vyjadrenie
6 týždňov. Následne okresný úrad životného
prostredia spracoval záverečné hodnotenie,
či doplnok podlieha posudzovaniu vplyvov
na životné prostredie. Na základe podkladov bol vypracovaný doplnok, ktorý bol
zverejnený 30 dní na úradnej tabuli ako
verejné prerokovanie, kde sa mal každý
občan možnosť vyjadriť. Na základe verejného prerokovania obstarávateľ spracoval
vyhodnotenie všetkých pripomienok, ktoré
sa do doplnku zapracovali. Po zapracovaní
pripomienok sme doplnok poslali do Trenčína na Okresný úrad odbor výstavby a
bytovej politiky. Aj tu beží lehota tridsiatich
dní a ak všetko prebehne podľa stavebného
zákona, okresný úrad udelí §25 stavebného
zákona, teda že projektová dokumentácia je
v súlade so zákonom,“ vysvetlila zdĺhavý
proces Ing. arch. Brzá. Dňa 3. 12. 2015
obdržal Obecný úrad v Bodinej z Trenčína
stanovisko, v ktorom okresný úrad súhlasí a
odporúča schválenie doplnku k územnému
plánu, preto teda už nič nebráni tomu, aby tak
poslanci na decembrovom rokovaní urobili.

Opravili sme zrekonštruované osvetlenie
Po ukončení rekonštrukcie verejného osvetlenia
sme zaznamenali na niektorých lampách časté poruchy až výpadky. Rozvádzač číslo jeden na dolnom
konci obce často nezvládal
nápor a niekoľkokrát do
týždňa sme museli nahadzovať vyhodené ističe. Po
urgenciách nám dodávateľ
vymenil prúdový chránič.
Neskôr sa pridali starosti
s výpadkom osvetlenia, tie
podľa dodávateľskej firmy
boli spôsobené chybnými
výbojkami. Aj tieto dodávateľská firma vymenila
spolu s jedným modulom.

Ako nás dodávateľ informoval, výbojky môžu
nahrievať dlhšiu dobu, ale
po čase už budú svietiť tak
ako majú.
Po určitom čase od opravy zrekonštruovaného
verejného osvetlenia sme
zasa zistili, že postupne
robia problémy aj ďalšie
výbojky, ktoré zasa dlho
nahrievajú. A tak sme
opätovne informovali dodávateľa, ktorý nám sľúbil
nápravu.
Projektová dokumentácia, ktorá bola vypracovaná pred rekonštrukciou
verejného osvetlenia, neza-

hŕňala všetky lokality, kde
by bolo potrebné namontovať ďalšie svietidlá, preto
obec zvažuje na chýbajúce
miesta doplniť pre väčšiu
bezpečnosť našich obyvateľov ďalšie lampy. To však
nebude realizované v rámci projektu rekonštrukcie
verejného osvetlenia, ale
na ďalšie náklady obce.
Pri problémoch s osvetlením si s nostalgiou spomenieme na staré lampy
pouličného osvetlenia,
ktorým stačilo raz za desať
rokov vymeniť žiarovku
a svietili zasa niekoľko
rokov.

Vstup do obce
krášli nová tabuľa
Týždeň pred oslavami 670. výročia prvej
písomnej zmienky o našej obci umiestnili poslanci obecného zastupiteľstva na
začiatok obce tabuľu s nápisom Vitajte
v obci Bodiná, ktorú vyrobil Vladimír
Šimík. Tabuľa tak bude dlhé roky vítať
všetkých návštevníkov našej obce. Na
stavbe sa podieľali Vladimír Šimík, Peter
Dúbravka ml., Peter Dúbravka st., Marián Milo, Peter Milo, Marián Kľúčik a
Stanislav Kľúčik.

Poslednú októbrovú nedeľu sa o zábavu
našich starších spoluobčanov postarali Heligónkari spod Kľaku, ktorí zaujali mužnými
hlasmi a skvelými piesňami. Posedenie
nám spríjemnili naše ženy, ktoré na túto
slávnostnú chvíľu napiekli. Ďakujeme Janke Boškovej, Marcelke Ščotkovej, Majke
Dobrovolnej, Majke Valíčkovej, Ľudke
Romanovej, Hanke Žaludkovej a Mirke
Kresáňovej za to, že si našli čas a podelili
sa s nami o sladké dobroty.
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Obec začne vysporiadavať
POZEMKY POD CESTAMI
Miestne komunikácie, ktoré sa nachádzajú v intraviláne obce a sú
dlhé roky v katastrofálnom stave, nie sú v jej vlastníctve. Hoci obyvatelia požadujú ich opravu, údržbu či rekonštrukciu, obec bez toho,
aby bola ich vlastníkom, nemôže do nich investovať. Tiež sa nemôže
uchádzať o rôzne zdroje financovania na ich údržbu či rekonštrukciu.
Údajne mali prejsť do vlastníctva obce ešte počas ROEP-ky, no prečo
sa tak nestalo, sme sa do dnešného dňa nedozvedeli.

Dňa 19. októbra sme na Obecnom úrade v Bodinej odovzdali rodičom
peňažný príspevok pri narodení dieťaťa, ktorý obec vypláca už piaty rok.
Vo vyplácaní dodržiavame zásady, ktoré boli prijaté poslancami predchádzajúceho obecného zastupiteľstva. Podmienkou vyplatenia je, aby malo
dieťatko trvalý pobyt v Obci Bodiná a aby sa dožilo veku jedného roku.
Vlani sa tak narodili v našej obci tri detičky: Laurinka Milová, Lukáško
Hozdek a Tobiasko Valíček. Starostka obce odovzdala rodičom detí 332
eur pre každé narodené dieťa. Rodičom a ich ratolestiam prajeme veľa
zdravia a veríme, že sa naša obec bude naďalej rozrastať.

Dažďová voda steká z rigolu
do dvora rodinného domu

Cesty vznikli tým spôsobom, že
ľudia na svojich pozemkoch ponechali voľný priestor umožňujúci prejazd
tým, ktorí pri ceste bývali. Tento
stav trvá už desiatky rokov a pokiaľ
spočiatku v jednej komunikácii
figuroval možno jeden – dvaja majitelia, dnes sú to už desiatky, z toho
mnohí sú zomretí a do dnešného dňa
neprebehlo po nich dedičské konanie.
A tak cesta k rodinným domom
pod Šemeľovou je zapísaná na šiestich listoch vlastníctva a figuruje v
nej 17 vlastníkov. Z toho po úmrtí
štyroch z nich neprebehlo dedičské
konanie. Podobne je to aj na ostatných parcelách. V ceste na futbalové
ihrisko figuruje 36 vlastníkov,
niekoľko desiatok ich je aj v ceste
na Orgovány a do Sokolovej 13.
Niektoré parcely sú v správe Slovenského pozemkového fondu. Obec v
uvedených parcelách nevlastní ani
meter štvorcový.
Ľudia sa už niekoľko rokov sťažujú
na katastrofálny stav miestnych komunikácií, preto obecný úrad reaguje
na požiadavky občanov, ku ktorým
vedú tieto prístupové komunikácie,
aby sa stali vlastníctvom obce.
Obecný úrad v spolupráci s notárskou kanceláriou začal konanie,
počas ktorého osloví majiteľov
uvedených pozemkov s návrhom na
vysporiadanie formou osvedčenia
o vydržaní. K takémuto úkonu sú
potrebné kladné stanoviská všetkých vlastníkov alebo ich dedičov.
Rovnakým spôsobom získavajú do
vlastníctva nevysporiadané cesty aj
obce v našom okolí. Podľa notárky
je v záujme občanov, aby s formou
osvedčenia o vydržaní súhlasili, aby
obec takýmto spôsobom parcely do
vlastníctva získala.

Problém zaplavovania cesty a dvora rodinného domu dažďovou
vodou, ktorý dlhodobo trápi obyvateľov v dolnej časti obce, sme
sa pokúsili vyriešiť v spolupráci s Okresným úradom v Považskej
Bystrici, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
Jeho zamestnanci sa zišli na
poslanec Stanislav Kľúčik a napracovnom stretnutí priamo na
vrhol možnosť do jej vyriešenia
mieste a práve v čase, kedy pršalo
zainteresovať obec. Keďže ide o
a presvedčili sa, aká je v skutočnevysporiadanú cestu, v ktorej
nosti situácia vážna. Obyvatelia
figuruje 17 vlastníkov, problém
tvrdia, že dôvodom stojacej vody
nastáva v tom, že obec nemôže
je práve stekanie dažďovej vody z
investovať do súkromného mahlavnej cesty II/5175. Po obhliadke
jetku. Preto poslanec Stanislav
zaslali kompetentní nasledovné
Kľúčik navrhol, či by obec bola
stanovisko: „V dotknutom úseku
ochotná do tejto časti obce zakúpiť
cesty III/5175 má táto dostatočný
vhodnú odvodňovaciu rúru s tým,
pozdĺžny sklon, takže stekanie
že obyvatelia, žijúci na tejto ulici,
dažďovej vody na priľahlú komusú ochotní si rúru svojpomocne
nikáciu, ktorá je pripojená na cestu
osadiť, aby voda z odvodňovabez riešenia odvodnenia (priepust,
cieho rigolu netiekla priamo do
žľab), nemôže byť príčinou zaplatejto cesty a nezaplavovala dvory
vovania dvorov rodinných domov.
rodinných domov. Obec na takéto
Zhoršenie odtokových pomerov na
riešenie pristúpila a finančne na
predmetnej komunikácii je zapríčizakúpenie prispeje.
nené aj vyústením odvodňovacích
rín z prístrešku rodinného domu na
cestný pozemok, čo je v rozpore so
zákonom o pozemných komunikáPo prečítaní článkov v Bodianskych novinkách môžu
ciách. Pre vyriešenie predmetného
naši obyvatelia nadobudnúť pocit, že uverejňujeme len
problému s odvodnením dotknutej
pozitívne články a že je v našej obci všetko v najlepšom
poriadku. To však pravda nie je, žiaľ, existuje aj niečo,
komunikácie je povinnosťou jeho
čo nám radosť určite nerobí a tým je vandalizmus.
vlastníka postarať sa o zjednanie
Dôkazom toho sú stromy, ktoré lemujú cestu okolo
nápravy vybudovaním vsakovaciedomu smútku. Práve tie sa stali terčom vyčíňania
ho systému (jama), resp. priepustu
neznámych páchateľov, ktorí na zdravých svrčinách
cez cestu (pretlak) s vyústením do
vypaľovali miazgu. Oheň sa tak šíril po kmeni stromu, čo
miestneho potoka, ak to výškové
môže mať za následok až jeho vyhynutie. Na počínanie
pomery umožnia,“ reagoval na
vandalov sme upozornili aj políciu, ktorá tento skutok
našu sťažnosť vedúci odboru
označila za priestupok a v prípade, ak bude vyčíslená
cestnej dopravy a pozemných
škoda vyššia ako 266 eur, môže ísť až o trestný čin.
komunikácií Július Vavrek.
Polícia bude túto lokalitu intenzívnejšie monitorovať,
Na septembrovom rokovaní
nakoľko sa rozšírili informácie, že miesto pri dome
poslancov obecného zastupiteľstva
smútku využívajú mladí ľudia na stretávanie, ktoré môže
na situáciu opätovne upozornil

V prípade, ak niekto z vlastníkov
uvažuje o predaji obci svojich podielov v ceste, obec nemá finančné
zdroje na kúpu podielov. Obec takto
koná len na základe podnetu občanov, ktorí od obce požadujú údržbu
a úpravu povrchu cesty. Cesta tam
odjakživa bola a pravdepodobne aj
bude, preto ak majú vlastníci cesty
záujem vyhovieť obyvateľom, ku
ktorým prístupové cesty vedú, mali
by im v ústrety vyjsť. V prípade, ak
nevyjadria súhlas s osvedčením o vydržaní všetci vlastníci a právni dediči,
cesty zostanú v pôvodnom stave.
Dovtedy, pokiaľ sa podarí usporiadať pozemky pod miestnymi
komunikáciami a aby cesty boli v
akom-takom stave, uvítali sme pomoc od Ľudmily Romanovej. Vďaka
nej sa nám podarilo získať zo Správy
ciest IVSC Žilina asfaltovú drť z
vyfrézovaných ciest, ktorú si ihneď
obyvatelia bývajúci v blízkosti týchto
komunikácií rozviezli a uvalcovali.
Konkrétne do Šemeľovej a do Sokolovej. V ďalšej lokalite do Orgovánov
zostali navezené dve fúry asfaltovej
drte. Vraj keď sme si to naviezli,
môžeme si to aj uvalcovať. Zvláštny
prístup. V takomto prípade stojí za
zamyslenie, či má zmysel snažiť sa
urobiť pre niekoho niečo dobré. Od
navezenia asfaltovej drte ubehli už
dlhé týždne a zostala nedotknutá. Či
ide o ľahostajnosť, lajdáckosť, alebo
ľudskú zlobu, o tom nech si urobí
úsudok každý sám.
Na záver pripomenieme, že o cestu
je povinný starať sa vlastník pozemku, teda v prípade, ak nebude v zime
ohrnutá cesta a niekto by sa zranil,
za vzniknutú situáciu zodpovedá
vlastník pozemku a následky musí
znášať práve on.

Vandali zapaľujú stromy pri dome smútku

viesť až k spáchaniu takéhoto nepochopiteľného skutku.
Preto ak má niekto informácie, ktoré by viedli k
odhaleniu tohto „hrdinu“, nech ich prosím oznámi
na obecný úrad.
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STRANA 5

Úspešná futbalová jeseň pre TJ Horec Bodiná
Začiatkom novembra uzavreli hráči tímu TJ Horec Bodiná
úspešnú futbalovú jeseň derby
zápasom s odvekým rivalom TJ
Partizán Vrchteplá. Stretnutie
svojím nábojom a emóciami
mohlo pripomínať len najznámejšie futbalové derby EL
CLASSICO medzi Realom
Madrid a FC Barcelona. Domáce mužstvo zvíťazilo najtesnejším pomerom 1:0 a bolo to
zaslúžené víťazstvo, nakoľko
ako vo všetkých domácich
zápasoch boli hráči TJ Horec
lepším tímom. Domáci trávnik
sa stal nedobytným hradom a
kolektív TJ Horec sa môže po
jesennej časti pýšiť konštatovaním, že na domácom trávniku
ani raz neprehral. Naopak, góly
dostali domáci iba v jedinom
zápase proti TJ Družstevník
Dolná Breznica, ktorý sa jediný neskončil víťazstvom ale
nešťastnou remízou v pomere
2:2, kedy hostia so šťastím
vyrovnali zápas, v ktorom boli
hráči Bodinej jasne lepší. Ani
vonku nepodávali hráči zlé
výkony a okrem dvoch prehier
sa im podarilo ukoristiť body
aj na ihriskách súperov. Jeden
bodík priniesli hráči zo zápasu
v Prejte, kde napriek dvom pokutovým kopom, ktoré sa kopali
proti Bodinej, podali bojovný
výkon, za ktorý boli odmenení
cennou remízou v pomere 2:2.
To však nebolo všetko, čo
v jesennej časti hráči Bodinej
dokázali. Víťazstvom v pomere
1:2 sa skončil zápas na ihrisku
TJ DYNAMO Orlové, kde

sa zázračne gólovo prebudil
legendárny rodák z Bodinej
Miro (Imro) Brveník a jeho
gól sa ukázal ako víťazný.
Zázračná kopačka tohto hráča
úradovala aj v domácom zápase
proti FK Červený Kameň, kedy
jediným gólom rozhodol o
osude stretnutia v prospech TJ
Horec. V jesennej časti strelil
tento žolík len dva góly, ale
priniesli tímu domácich šesť
bodov. Najlepší výkon podali
hráči Bodinej na ihrisku dovtedajšieho lídra tabuľky ŠK
fan-club Púchov, kde ešte nikdy
nezvíťazili. 26.10.2015 však
predviedli jeden z najlepších
výkonov a zvíťazili na pôde veľkého rivala v boji o prvenstvo
v pomere 1:2.
Po skončení jesennej časti
súťaže figurujú hráči TJ Horec
na skvelom 3. mieste VIII.
ligy iba o skóre za druhým v
poradí ŠK fan-club Púchov a
4 body za vedúcim družstvom
TJ Jednota Lazy pod Makytou.
Táto pozícia im dáva reálnu

šancu dosiahnuť predsezónny
cieľ, ktorým nie je nič menej
ako vyhrať VIII. ligu a postúpiť
do VII. ligy. Je to ťažká úloha,
ale skvelý kolektív pod vedením trénera Jaroslava Kopáča,
tvorený výbornou partiou je
pripravený celú zimu pracovať
v príprave a na jar sa pobiť o
víťazstvá.
Klub TJ Horec Bodiná by
však nebol tým, čím je bez
skvelého organizačného tímu
tvoreného manažérom klubu
Petrom Dúbravkom a vedúcim
družstva Mariánom Milom.
Veľká vďaka za pomoc patrí aj
všetkým, ktorí nezištne pomáhajú TJ Horec svojou obetavou
prácou za kamerou, v stánku s
občerstvením a pri príprave na
zápas. Najväčšou odmenou pre
všetkých futbalistov je potlesk
a pochvala od divákov, preto v
mene členov kolektívu TJ Horec Bodiná chceme poďakovať
všetkým, ktorí si našli cestu na
futbalové zápasy a podporili
svoje mužstvo a veríme, že ku

skalným fanúšikom sa pridajú
ďalší a budú povestným dvanástym hráčom. Vďaka patrí aj
sponzorom a podporovateľom
klubu na čele s obcou Bodiná,
vďaka ktorým môže futbalový
klub bojovať o víťazstvá.
Touto cestou Vás všetkých
chceme pozvať na Futbalistický ples, ktorý sa uskutoční
16. januára 2016 v kultúrnom
dome v Bodinej. Tešíme sa na
Vás, ako si spolu zatancujeme
pri tónoch skupiny NOTEČKA
a spoznáme sa aj na takejto
milej spoločenskej udalosti.
Pokiaľ máte záujem, bližšie
informácie nájdete na stránke
www.tjhorecbodina.webnode.
sk alebo na číslach 0911 221
497, 0902 252 568.

Hasiči ukončili úspešnú sezónu
V sobotu 3. októbra sa stretli členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Bodinej v kultúrnom
dome pri príležitosti úspešného ukončenia sezóny,
aby si zrekapitulovali svoju činnosť. Stretnutia
dobrovoľných hasičov sa doteraz vždy konali na
futbalovom ihrisku, teraz po prvýkrát v kultúrnom
dome. Pohostenie chystali naše hasičky a hasiči už
v piatok podvečer. Členovia postupne prichádzali
počas celého dňa a zišlo sa ich približne 30. Pri
pečenom mäse si posedeli do neskorého večera.
Občerstvenia sa tentokrát chopili mladí hasiči,
snáď nám z mladých vyrastá nová generácia
aktívnych hasičov.

Aj tento rok sme našim
starším spoluobčanom – nad
70 rokov – pripravili vianočné
balíčky, ktorým sa dôchodcovia potešili.
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Od decembra nastanú na polícii zmeny a novinky
V snahe zabezpečiť jednotné pracovisko, pri
ktorom by občan vybavil väčšinu agendy v rámci
ministerstva vnútra, bolo v budove Okresného
úradu v Považskej Bystrici otvorené kontaktné
administratívne miesto pre občanov (KAMO).
Klientov tak vybavia na jednom mieste . Dovoľte
mi touto cestou Vás informovať o novinkách a
zmenách, ktoré sa udejú na Okresnom riaditeľstve
Policajného zboru v Považskej Bystrici v mesiaci
december 2015.
Za Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v
Považskej Bystrici budú do týchto priestorov
presťahované a pre občanov od dňa 14. 12. 2015
na tomto pracovisku zabezpečované nasledovné
služby:
- evidencia motorových vozidiel, t. j. evidenčné
úkony v súvislosti s motorovými vozidlami, na
ktorých vykonanie boli občania zvyknutí, že sa
vykonávali na 2. poschodí Okresného riaditeľstva
Policajného zboru v Považskej Bystrici - Okresnom
dopravnom inšpektoráte. Tu vykonávali prihlasovanie, odhlasovanie motorových vozidiel, ako
aj príslušné administratívne úkony v súvislosti s
evidenciou motorových vozidiel.
- oddelenie dokladov, t. j. vykonanie všetkých
úkonov na úseku agendy - občianskych preukazov,
vodičských preukazov, pasov. V jednoduchosti
povedané, občan už pri žiadosti o vydanie nového

občianskeho preukazu, pasu, výmeny vodičského
preukazu, alebo ohlásení straty dokladu, toto všetko vybaví na jednom mieste – pracovisku KAMO.
Keďže oddelenie dokladov zastrešuje aj agendu
zbraní a streliva, ale už z názvu vychádzajúcej
problematiky nie je možné toto pracovisko
umiestniť medzi ostatné pracoviská, bolo za účelom
naplnenia myšlienky KAMO pracovisko agendy
zbraní a streliva presunuté do tej istej budovy, t. j.
Okresného úradu a to na 4. poschodie - kancelária
č. 404 a 405. Občan sa tak po zaplatení príslušného
správneho poplatku v KIOSK-u vo vstupnej hale
pracoviska KAMO nebude musieť presúvať do
budovy Okresného riaditeľstva Policajného zboru v
Považskej Bystrici, ale túto agendu vybaví priamo
v budove Okresného úradu v Považskej Bystrici.
Okrem agend presunutých z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Považskej Bystrici,
občan na tomto jednotnom pracovisku KAMO
vybaví agendy, ktoré prináležia obvodnému úradu,
napríklad pozemkový úrad, supervízor – podateľňa,
odbor živnostenského podnikania, odbor cestnej
dopravy a pozemných komunikácií, odbor starostlivosti o životné prostredie, pozemkový a lesný
odbor, osvedčovanie listín a overovanie podpisov,
integrované obslužné miesto, pokladňa.
plk. Mgr. Slavomír Kučera, riaditeľ
OR PZ v Považskej Bystrici

OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU
Obecný úrad chce touto cestou požiadať
občanov, aby finančne prispeli na výstavbu
oplotenia katolíckeho cintorína. Zbierku zahájime začiatkom roka, preto uvítame každú
sumu, aby sme pokryli aspoň náklady na pletivo.
Výška príspevku bude dobrovoľná. Rovnakým
spôsobom získali peniaze na pletivo aj evanjelickí veriaci, ktorí cintorín aj svojpomocne
oplotili. Každý z nás má na cintoríne svojho
príbuzného, preto by nám nemalo byť ľahostajné,
ako cintorín vyzerá.
lll
Obecný úrad v Bodinej dal opraviť gamaty
v kultúrnom dome, nakoľko dva kusy boli
poškodené. Zamestnanec firmy GAZ-TERM
nás po obhliadke upozornil, že poškodené
sú všetky štyri kusy gamatov a poškodenie
podľa neho vzniklo zvonka - údermi do rúry

SPOMÍNAME
Na krídlach anjela vzlietli ste v diaľ,
v srdciach našich zanechali obrovský žiaľ.
V nich Vás nosíme, v spomienkach máme,
často na Vás myslievame.
Keby tak dalo sa znova byť spolu,
každý deň zasadnúť k jednému stolu...
Keby tak dalo sa to, čo sa nedá, ... vieme,
len tiché slovko do nebies:
„Navždy milujeme“.
Počas uplynulých dní nás opustili
naši drahí:
15. 8. Bušfy Ľubomír vo veku 59 rokov
18. 8. Bajáková Ľudvina vo veku 91 rokov
23. 9. Čelková Anna vo veku 87 rokov
28. 10. Kuricová Kristína vo veku 91 rokov
30. 10. Bošková Mária vo veku 74 rokov
12. 11. Boško Peter vo veku 54 rokov
4. 12. Kľúčiková Jolana vo veku 83 rokov
9. 12. Milo Ladislav vo veku 63 rokov

na odťah spalín, ktoré sú umiestnené na vonkajšej časti kultúrneho domu. Nezmyselným
udieraním sa tak plynové potrubie poškodilo
a hrozil únik plynu, ktorý podľa plynárov
mohol mať za následok prípadný výbuch.
Kto spôsobil obci takúto škodu (200 eur) a
z akého dôvodu, stojí za zamyslenie.
lll
Obecný úrad zakúpil štyri kusy smetných
nádob, ktoré sme umiestnili na autobusové
zastávky. Žiadame preto našich občanov, aby
sa k majetku obce správali zodpovedne a aby
ho nepoškodzovali.
lll
Našich veriacich už dlhšiu dobu trápila
zlá viditeľnosť na schodoch do katolíckeho
kostola. V spolupráci s obecným úradom
Jaroslav Kopáč zhotovil na bráne vypínač,
ktorý rozsvecuje pôvodnú lampu, ktorá bola
funkčná. Bolo treba ju rozobrať, vyčistiť
a dotiahnuť elektrické vedenie na bránku.
lll
Obecný úrad opätovne upozorňuje občanov,
aby nesypali popol do smetných nádob.

Blahoželáme novomanželom
24. 10. Ján Bunčiak
a Miroslava Michalíková
21. 11. Vladimír Dúbravka
a Ivana Dúbravková

Vitajte medzi nami
12. 8.
1. 9.
9. 10.
8. 12.

Tomáš Kršík
Lukáš Roman
Martin Sovík
Richard Ondrejka
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Blahoželáme
jubilantom
Šťastie sveta nech sprevádza Váš krok,
nech úsmev sídli vo Vašich perách
a to rok čo rok,
nech netrápi sa duša a nech pokojom si spí,
aby zdravie prekvitalo vo víre všedných dní.
Dňa 15. septembra
sa dožila krásneho
životného jubilea 85
rokov
pani
Ľudmila Vančová.
K prianiu všetkého najlepšieho sa pripája
aj obecný úrad.

Veď život rýchlo letí ako šíp,
ako ho najlepšie prežiť nevie nik.
Nech krásne spomienky z mladosti
sa k Vám vrátia a všetky zlé sa navždy stratia.
Dňa 1. novembra
sa dožil krásneho
životného jubilea 85
rokov
pán
Eugen Kľúčik.
V mene obecného úradu Vám prajeme
veľa zdravia, Božieho požehnania a veľa
lásky od najbližších.

Nech tento krásny deň
dá Vám úsmev a radosť len.
Nech každý ďalší rok dá Vám len šťastný krok.
Nech navždy Vaša dobrá duša rastie,
nech Vám dá Pán Boh lásku a šťastie.
Dňa 27. novembra
sa dožila krásneho
životného jubilea 90
rokov
pani
Karolína Zaťková.
Všetko najlepšie k Vášmu krásnemu sviatku, hlavne veľa úprimnej lásky, ktorá vždy
príjemne na srdci zohreje, pevné zdravie pre
Vás a všetkých Vašich blízkych, život plný
naplnených snov a každý deň úsmev žiariaci
na tvári Vám želá obecný úrad.

Tak skôr než vstanete krokom
rozospatých očí,
nech prebudí Vás veršík prianí,
čo do sna Vám vkročí.
Nech pohladí Vás ešte
v spánku dlaňou ruky Šťasteny,
lebo veru so šťastím v ruke
zaženiete i ťažké sny.
Dňa 27. novembra
oslávila krásne životné jubileum 80 rokov
pani
Anna Bošková.
Veľa zdravia, lásky
a Božieho požehnania
Vám prajeme v mene obecného úradu.
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