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Pri lesnom požiari zasahovali aj naši dobrovoľní hasiči
Dňa 2. apríla bol nahlásený na operačné stredisko HaZZ
požiar v lokalite Ostrý vrch. Požiar bol okamžite vyhlásený aj
v obecnom rozhlase, na čo reagovali členovia DHZ Bodiná. Na
miesto boli vyslaní aj príslušníci Okresného riaditeľstva HaZZ
v Považskej Bystrici.
Na začiatku obce Bodiná
pešo smerom na hrebeň, kde už
miestna obyvateľka usmernila
bolo viditeľné dymenie. Miesto
hasičov, ktorým smerom treba
udalosti sa nachádzalo v lese na
odbočiť k lesu. Keď skončila
hranici chotárov obcí Prečín a
zastavaná časť obce, vozidlo
Bodiná vedľa lesnej cesty, po
Mercedes Vario ostalo čakať s
ktorej sa vykonávalo približovodičom na mieste a ďalej pokravanie dreva pomocou traktora.
čovalo do lesa len vozidlo Nissan
Nachádzali sa tam občania z
Navara s tromi príslušníkmi. Tí
Prečína aj z Bodinej, ktorí pri
sa dostali do strmého stúpania,
príchode hasičov z Považskej
kde sa s autom už nedalo pokraBystrice už mali požiar lokaličovať, preto išli asi 800 metrov
zovaný jednoduchými hasiacimi

prostriedkami. Požiarovisko sa
nachádzalo na ľavej strane cesty
v smere ťahania dreva na dĺžke
asi 200 metrov a netvorilo súvislý
pás, tvorilo ho 4 - 5 samostatných
ohnísk rôznej dĺžky a šírky približne 5 metrov.
Veliteľ zásahu požiadal Krajské operačné stredisko o vyslanie
štvorkolky so zásobou vody,
nakoľko bolo potrebné pozalievať
tlejúce konáre a pne. Predseda
urbáru Prečín Miroslav Políček
odišiel z miesta udalosti svojím
terénnym vozidlom k poľnohospodárskemu družstvu v Prečíne,
odkiaľ následne doviedol hasičskú štvorkolku s vodičom na
miesto udalosti a požiarovisko
zaliali vysokotlakovým prúdom
vody. Na terénnom vozidle občania z Bodinej doviezli taktiež
vodu v bareloch a zalievali požiarovisko pomocou gemfovakov

z opačnej strany. Po vystriekaní
nádrže v štvorkolke sa táto vrátila
na opätovné doplnenie k vozidlu
Mercedes Vario a po doplnení a
návrate na požiarovisko bolo celé
požiarovisko preliate vodou.
Podľa zisťovateľa príčin požiaru pravdepodobnou príčinou
vzniku požiaru mohla byť manipulácia s otvoreným ohňom neznámou osobou, nakoľko podľa
vyjadrenia miestnych občanov
je táto cesta často využívaná ako
turistická trasa.
Požiar preveril pripravenosť
aj členov DHZ Bodiná, ktorých
sa ihneď po vyhlásení zbehli
na miesto požiaru takmer dve
desiatky. Aktívne hasiť pomáhali
nielen dobrovoľní hasiči, ale aj
iní občania Bodinej. Ešte vo večerných hodinách bol František
Kuric požiarovisko skontrolovať,
či je ohnisko pod kontrolou.

Obecný úrad v Bodinej pozýva všetky
ženy, mamičky i babičky na podujatie pri
príležitosti Dňa matiek a Medzinárodného
dňa žien, ktoré sa uskutoční

v nedeľu 22. mája o 13.30 hod.
v kultúrnom dome v Bodinej.
V kultúrnom programe vystúpia naše deti, Bodiansky
spevokol a Heligónkari z Kľaku. Pripravené je občerstvenie
a malý darček. Vítaní sú aj muži.
Príďte s nami osláviť svoj sviatok, tešíme sa na stretnutie
s Vami!
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EDITORIAL
Tento rok sme sa pustili
do dvoch veľkých projektov.
Chceli by sme začať s výstavbou šatní na futbalovom
ihrisku a taktiež zrekonštruovať kultúrny dom. Zaznievajú
otázky typu, či „projekt vyjde,
či ho utiahneme a či bude obec
čerpať úver“. Obec môže čerpať úver len do výšky 60-tich
percent bežných príjmov, teda
na investičnú akciu v takom
rozsahu by sme úver nedostali. Preto sú podmienky
projektov nastavené tak, aby
obec získala od dodávateľa
bezúročný dodávateľský úver.
Teda vrátime len to, čo si
požičiame.
Ak si niekto myslí, že „eurofondy sú zadarmo a že nám
niekto prinesie tašku plnú
peňazí a my začneme míňať“,
veľmi sa mýli. Samozrejme,
každý projekt stojí určité počiatočné investície. Či na ne
máme? Našťastie áno. Každý
rozumný človek vie, že nemôžeme čakať nič zadarmo. Za
vypracovaním projektov stojí
zástup odborníkov, ktorí mu
venujú čas a odborné vedomosti, preto potrebujú za
svoju prácu zaplatiť. Suma,
ktorá bola doteraz vyplatená,
bude v prípade schválenia
projektu v plnej výške obci
refundovaná (vrátená).
Príprava projektov si vyžaduje počas celého procesu
veľkú mieru administratívnych úkonov, potvrdení,
žiadostí, vyjadrení, ktoré
pripravuje obecný úrad.
Neviem, čo bude a preto
neviem predpovedať, či „projekt vyjde“, teda či budeme
úspešní. Ale určite viem, že
robíme všetko pre to, aby sme
úspešní boli. Verím však, že
tím ľudí, ktorý pre nás projekty pripravuje spolu so zamestnancami úradu, ich dotiahnu
do úspešného konca.
A vraj či sa musíme „hrnúť
do všetkých projektov“? Ak
sú vyhlásené výzvy teraz a
nevieme, či ďalšie projektové
možnosti budú, tak si myslím,
že je to našou povinnosťou
ak chceme, aby sa v Bodinej
niečo k lepšiemu zmenilo.
Marcela Filová
starostka obce

Vysoké máje zdobia od predvečera prvého mája dvory rodinných domov, v ktorých majú slečnu
súcu na vydaj. Mladým členkám Dobrovoľného hasičského zboru v Bodinej postavili mladí muži
vysoký máj priamo pred hasičskou zbrojnicou. Ten bude centrum obce zdobiť do konca mesiaca,
kedy jeho váľanie bude zavŕšené Majálesom.

Podali sme projekty na nové šatne
a rekonštrukciu kultúrneho domu
Poslanci obecného zastupiteľstva sa na rokovaní zaoberali
žiadosťami o nenávratné finančné príspevky na Modernizáciu
športoviska v Obci Bodiná, ktorá pozostáva z výstavby šatní a
projektom Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu v
obci Bodiná.
kontrolórka skonštatovala, že
„Projekt bude financovaný
pokojne môžu občania prísť na
z Pôdohospodárskej platobnej
zastupiteľstvo a na projekty sa
agentúry a to spôsobom 50
informovať. „Nerobíme tu nič, o
percent vopred a 50 percent po
čom by naši obyvatelia nemohli
realizácii projektu. Čo sa týka
vedieť, samozrejme, každý môže
administratívy, tú nám bude
prísť. Projekty robíme pre ľudí,“
zastrešovať spoločnosť MP
dodala starostka obce.
Profit a v najväčšom rozsahu
Projekt Modernizácia šporzamestnanci obecného úradu.
toviska v Obci Bodiná poslanci
Obec úver na projekty čerpať
po takmer polhodinovej diskusii
nebude, nakoľko by potrebnú
schválili, proti hlasoval len jeden
čiastku nedostala a ani nebude
poslanec.
potrebný, keďže zvyšných 50 perĎalším bodom programu bolo
cent financovania poskytne bezschválenie žiadosti o nenávratný
úročnú pôžičku dodávateľská
finančný príspevok na projekt
firma takzvaným dodávateľským
Rekonštrukcia a modernizácia
úverom,“ vysvetlila starostka
kultúrneho domu v Obci Bodiná,
obce Marcela Filová. Hlavná

ktorý zahŕňa zateplenie, výmenu
strešnej krytiny, podláh, dverí,
izolácie, elektroinštalácie a pod.
Projekt podporili štyria poslanci,
jeden sa hlasovania zdržal.
Obecný úrad sa snaží využiť
výzvy z Programu rozvoja vidieka na roky 2014 – 2020, ktoré
sú určené práve pre obce do tisíc
obyvateľov. Ďalšie výzvy, ktoré
budú vyhlásené, môžu byť určené
pre väčšie obce.
Keďže obec nemá vlastné
zdroje na realizáciu veľkých
projektov, využívame takúto
formu. Schvaľovanie projektov
je zdĺhavý, niekoľkomesačný administratívny proces, ktorý obec
nijakým spôsobom neovplyvní,
preto z našej strany zostáva len
čakať a veriť, že vďaka peniazom
z Európskej únie našu obec
vynovíme.

POŠKODENÁ RÚRA
v ceste do Sokolovej
Cesta do Sokolovej je odvodnená rúrou, ktorá je umiestnená
v obecnej komunikácii. Rúra v dĺžke 24 metrov nebola čistená
dlhé roky, čoho výsledkom bolo jej upchatie. Obecný úrad
objednal od Považskej vodárenskej spoločnosti špeciálne saco-tlakové vozidlo Helmer na prečistenie odvodňovacej rúry.
Počas takmer dvoch hodín sa podarilo z rúry odstrániť takmer
dva metre kubické kameňov a hliny. Upchatie rúry spôsobilo
neustále zaplavovanie obecnej komunikácie. Rúra bola v jednom mieste poškodená ešte z doby, kedy sa do cesty ukladalo
plynové potrubie. Vtedy bola nahradená iným kusom, ktorý
však nevydržal nápor nánosu, praskol a voda tiekla po ceste.
Obyvatelia tejto časti obce rúru nadpoja a opravia svojpomocne.
Prečistenie rúry vyšlo obec na 180 eur.
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Napísali ste nám...

VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE

V poslednú adventnú nedeľu si naše deti v kultúrnom dome pripomenuli čaro Vianoc vlastnoručnou
výrobou ozdôb a zdobením perníčkov. Pri počúvaní vianočných piesní strihali, lepili, zdobili, kreslili…
Vianočné tvorivé dielne mali úspech nielen u detí, ale aj u rodičov a starých rodičov, ktorí svojim
ratolestiam s chuťou pomáhali. Popri práci sa osviežili vianočným punčom (pre deti samozrejme bez
alkoholu) a vianočnými koláčmi. Výsledkom ich práce bol vlastnoručne ozdobený stromček, ktorý celé
sviatky zdobil náš kultúrny dom. Materiál pre tvorivé dielne pre deti zakúpil obecný úrad. Ďakujeme
Vierke, Aďke, Miške, Mirkovi, Lucke, Lucke, Majke, Milenke a Peťke.

Komu sme odovzdali hlasy
v parlamentných voľbách 2016
V Bodinej bolo na zozname
voličov do Národnej rady
SR zapísaných 399 voličov,
z toho k volebnej urne prišlo 278, pričom sa v našej
obci volilo v jedinej volebnej miestnosti. O prenosnú
urnu neprejavil nik záujem.
Účasť dosiahla 69,67%, čo
je vysoko nad celoslovenský priemer. Najviac podľa
očakávania bodovala strana
SMER – SD so 126 hlasmi,
za ktorou nasledovala SNS
s 52 hlasmi. O tom, že sa
v našej obci teší popularite
Kotlebova strana ĽS Naše
Slovensko, ktorej odovzdalo
hlas 23 voličov, svedčí fakt,
že skončila na treťom mieste.

Sme rodina – Boris Kollár
získal v našej obci 16 hlasov,
za ním nasledovala strana Sas
s 15 hlasmi a strana SIEŤ s 11

hlasmi, za ktorou tesne skončilo KDH s 10 hlasmi. Komu
odovzdali hlasy ostatní voliči,
si môžete pozrieť v tabuľke.

SMER – SD
Slovenská národná strana
ĽS Naše Slovensko
Sme rodina – Boris Kollár
Sloboda a Solidarita
SIEŤ
Kresťanskodemokratické hnutie
Komunistická strana Slovenska
OĽANO-NOVA
Strana zelených Slovenska
SKOK!
Koalícia spoločne za Slovensko
MOST – HÍD
Odvaha – Veľká národná a proruská koalícia
SDKÚ – DS

126
52
23
16
15
11
10
6
6
2
2
1
1
1
1

„Po pozemkových úpravách
v obci nám boli znova pridelené
pozemky, ktoré od nepamäti
používali naši starí rodičia.
Ide o pozemky oproti mostíku
cez miestny potok a obecný
úrad. Vlani sme postavili
jednoduchý latový plot oproti
mostíku na parcele č.1600
a čiastočne 1599, aby sme
aspoň čiastočne zabránili tzv.
„divokým jazdcom“, myslím,
že obťažujúcich viacerých
majiteľov pozemkov a obyvateľov obce Bodiná. Neskôr som
bola upozornená, že tento plot
je zvalený a preto sme išli na
miesto obhliadnuť situáciu, čo
bolo toho príčinou - či slabo
osadené stĺpiky, alebo je to
dielo fašiangujúcich nespratníkov. Na mieste sme zistili, že
stĺpiky boli pevne osadené, ale
ich vyvráteniu, resp. vytrhnutiu,
pomohla strojová sila menšieho terénneho vozidla alebo
domácky vyrobeného traktora
s rozchodom kolies 1,6 metra.
Preto si myslím, že to bolo
úmyselné...“
Valéria Pupáková,
rod. Dúbravková
lll
„Dobrý den paní starostko, vzpomínky mne dohnaly
vyhledat stránky vaší obce.
Naposledy jsem navštívila
Bodinu v roce 1994 v létě. Vždy
mi tam bylo u vás milo a krásně.
Jste vesnička s obyvateli, kteří
se dívají přímo do nebe. Vaše
internetové stránky jsou očima
laika velice zdařilé. Našla
jsem v nich všechny potřebné
informace, zajímavosti o životě
obce. Ocenila jsem fotogalerii, protože nyní žiji v Mladé
Boleslavi a zasteskne se mi
po vašem kraji i tvářích, které
znám. Přeji Vám osobně a všem
obyvatelům malebné vesničky
hodně zdraví, pohody, žádné
velké starosti a vzkvétající
obec.“
Ivana Růžičková
P.S. Nejvíce zdravím rodinu
Danekovú.

Novoročný výstup na Vysoký vrch
Nový rok 2016 sme tradične privítali výstupom na Vysoký vrch,
na ktorý si vyšli takmer dve stovky ľudí. Mierne mrazivé počasie
bolo na takúto vychádzku ideálne. Zaspievali sme hymnu, popriali všetko dobré, porozprávali sme sa pri ohni, ktorý pre nás
nachystali naši turisti a s dobrým pocitom sme všetci schádzali do
kultúrneho domu, z ktorého už z diaľky rozvoniaval guláš. Mäso
na guláš zabezpečil obecný úrad, ktorý pre turistov uvarili tradične
futbalisti. Takže všetko dobré v novom roku!
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Slovak Telekom
vymenil stĺp
Obecný úrad v Bodinej
bol zo strany spoločnosti
MEGAWASTE upozornený
na to, že v dolnej časti obce
nemôžu kvôli nízko osadenému
vedeniu káblov zájsť do ulice
k orgovánom a hrozilo, že z
tejto lokality nebude vyvezený
komunálny odpad, pretože spoločnosť MEGAWASTE zakúpila väčšie motorové vozidlo.
Obecný úrad preto kontaktoval
spoločnosť Slovak Telekom,
aby uvedené vedenie v previsnutom mieste dali do takého
stavu, aby vozidlá spoločnosti
MEGAWASTE mohli prejsť
bez toho, aby káble poškodili.
Tento problém trval viac ako
mesiac, no po viacnásobnom
urgovaní subdodávateľská
firma osadila na náklady spoločnosti Slovak Telekom stĺp
nový a vedenia nadvihla o 1,5
metra. Rovnako kábel nadvihla
aj spoločnosť KATES, čím
vznikli náklady pre obecný
úrad vo výške 132 eur.
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Prvý Futbalistický ples mal veľký úspech
Futbalisti TJ Horec Bodiná zorganizovali dňa 16.
januára prvý ročník Futbalistického plesu, na ktorom
si veru dali záležať.
Účastníkov zaujala krásna
výzdoba, ktorá sa niesla v
duchu zelenej farby a futbalových tónov. Ženy zaujali
večernými róbami a muži sa
zmenili na elegánov. Program
začal príhovorom predsedu
klubu Petrom Dúbravkom a
starostky obce a pokračoval
kultúrnym programom, v
ktorom sa predstavil ľudový
zabávač IMRO – Miroslav
Brveník, folklórny súbor
LIMBORA a samotní futbalisti, ktorí sa pod taktovkou
trénera Jara Kopáča predviedli v humornej scénke z futbalového prostredia (možno
aj reálneho). Odmenou za
vydarený kultúrny program

bol potlesk od obecenstva
a dobrá zábava, ktorú tým
navodili. V programe potom
pokračovala hudobná skupina Notečka, ktorá hrala pre
tých najvytrvalejších až do

skorých ranných hodín. Poďakovanie od organizátorov
patrí sponzorom za ceny do
tomboly. Veríme, že futbalisti
pre milovníkov dobrej zábavy
pripravia ples aj budúci rok.

NOVÉ TELEVÍZNE STANICE
V marci obec zakúpila nový digitálny prijímač, vďaka
ktorému majú naši občania možnosť sledovať viac televíznych programov. Nové digitálne káblové vysielanie si musí
každý naladiť na svojom televíznom prijímači. Fungovať
bude tomu, kto má nový digitálny televízor s tunerom DVB
– C (cable). Kto má starý hlboký analógový televízor a chce
pozerať digitálne TV programy, musí si dokúpiť prijímač
(Set-top-Box) DVB-C (cable). Počet televíznych staníc
sa tak takmer zdvojnásobil, pričom poplatok za káblovú
televíziu pre občanov zostáva nezmenený.
Zoznam programov, ktoré si môžete naladiť:
STV1, STV2, ČT1, ČT2, JoJ, JoJ plus, Dajto, Nova,
Markíza, Doma, Óčko, TV Lux, NOE, TA3, Wau,
Barandov plus, Barandov muzika, ČTsport, TV Barrandov, Kino Barrandov, Prima, Prima CooL, Fanda,
Nova Cinema, Šláger.

Členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Bodinej aj tento
rok zorganizovali fašiangový sprievod, v ktorom nechýbali masky,
tanec a dobrá nálada.

Strechu sme čiastočne opravili
Poslanci obecného zastupiteľstva sa v januári stretli v
areáli bývalej základnej školy,
kde si pozreli stav, v akom sa
budova nachádza. V havarijnom stave bol komín, okolo
ktorého zatekalo, rozpadal sa
a strecha bola na viacerých
miestach deravá.
Obecný úrad zabezpečil
opravu, aby sa zabránilo ďalšiemu poškodzovaniu strešnej
krytiny a krovu. „Rozobrali
sme komín, zakryli ho pozinkovanou strieškou. Starú
prasknutú krytinu sme povyrezávali a dali novú, rozobrali
sme rozlámané korýtka všetky

priečne aj rovnobežné a vymenili za pozinkované,“ povedal
Martin Bírošík.
Strecha by si podľa neho
však vyžadovala celkovú rekonštrukciu skôr, ako dôjde k
poškodeniu krovu.

POĎAKOVANIE
Obecný úrad v Bodinej
ďakuje dlhoročnému pracovníkovi Františkovi Mrišovi za poctivo, zodpovedne
a dôkladne vykonávanú
prácu pre obec Bodiná.
Zároveň mu na zaslúženej
penzii želáme veľa zdravia
a spokojnosti.
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Futbalisti dali po rokoch dokopy utuženú partiu
Zimnú prípravu sme začínali
v polovici mesiaca december v
telocvični jedenkrát do týždňa.
Po novom roku sme pridali
tréningy v Bodinej na rozvoj
vytrvalosti, a tiež v Prečíne
na umelej tráve, kde chodíme
trénovať rýchlosť, vytrvalosť,
obratnosť a herné cvičenia.
Absolvovali sme aj spoločný
tréning s TJ Partizán Prečín
na novovybudovanom ihrisku
s umelou trávou v Považskej
Bystrici pri štadióne.
V rámci prípravy sme sa
zúčastnili na vianočnom turnaji
v malom futbale v Prečíne
ako aj na turnaji Obfz-PB v
športovej hale.
Prípravné zápasy sme odohrali zatiaľ dva. Zápas s Považskou Bystricou pre nás
nebol úspešný, následný zápas
s družstvom Dolnej Marikovej
sme však zvládli a zvíťazili sme
4:0. Využili sme atmosféru
priateľského zápasu a dali sme
možnosť všetkým hráčom, pričom sme skúšali aj alternatívy
na niektorých postoch, kde
máme dlhodobo zranených
hráčov.
V rámci zimnej prípravy sme
odohrali prípravné stretnutia s
Malými Lednicami a Horným
Vadičovom. Systém zápasov
bol nastavený tak, aby sme do
štartu jarnej časti získali čo
najviac zápasovej praxe.
V dňoch 26. - 28. februára
sme absolvovali sústredenie v

ROZPIS JARNÝCH ZÁPASOV:
Bodiná – Lazy pod Makytou 8. 5. 2016 o 16.30 hod.
Dolná Breznica – Bodiná
15. 5. 2016 o 16.30 hod.
Bodiná – Prejta
22. 5. 2016 o 17.00 hod.
Mikušovce – Bodiná
29. 5. 2016 o 17.00 hod.
Bodiná – ŠK FC Púchov
5. 6. 2016 o 17.00 hod.
Vrchteplá – Bodiná
12. 6. 2016 o 17.00 hod.
kúpeľnej obci Sklené Teplice
v okrese Žiar nad Hronom.
Program sústredenia tvorili
najmä tréningy 3x denne na
umelej tráve, na ihrisku ako
aj v teréne. Regeneráciu sme
mali zabezpečenú v bazénoch
priamo v kúpeľoch, ktoré všetkým priniesli najmä uvoľnenie
a urýchlenie regenerácie po
tréningových jednotkách. Vo
voľnom čase sme rozoberali
kamerové záznamy z našich
zápasov a analyzovali nielen
našu hru, ale najmä hru našich

najbližších súperov. Sústredenie sa nieslo vo výbornej
priateľskej atmosfére, podarilo
sa v kolektíve posilniť priateľské
väzby a športového ducha pred
náročnou jarnou časťou sezóny.
Vďaka za možnosť realizovať
sústredenie na takejto úrovni
patrí najmä našim sponzorom,
ktorí nám dlhodobo pomáhajú
pri činnosti nášho klubu.
V minulosti sme niekoľkokrát usporiadali v letnej prestávke populárny futbalový turnaj.
Tento rok sme usporiadali

futbalistický ples, ktorý sa stretol v obci s veľmi pozitívnym
ohlasom a veríme, že sme tak
založili novú tradíciu plesania
futbalistov. Ako každý rok aj
tento sme pre našich členov,
priaznivcov a najmä sponzorov
vydali kalendár nášho futbalového klubu, zakúpili sme
traktorovú kosačku a v úzkej
spolupráci s obcou Bodiná sme
pripravili projekt, vďaka ktorému sa uchádzame o získanie
dotácie na vybudovanie nových
šatní a zázemia pre náš klub,
ale aj pre všetkých športovo
zanietených z obce Bodiná.
Som nesmierne rád, že som
po piatich rokoch dal dokopy
utuženú partiu, ktorá sa snaží
napredovať. Verím, že sa nám
podarí naplniť náš cieľ, čo je
postup do 7. ligy.
Jaro Kopáč, tréner
TJ Horec Bodiná

KST „HOREC“ Bodiná - Turistický kalendár na rok 2016
21. 5. 2016 Tlstá a Ostrá (Veľká Fatra)
(Blatnica – jaskyňa Mažarná – Tlstá – Ostrá - Blatnica)
18. 6. 2016 Baranec (Západné Tatry)
(Žiarska dolina – Baranec – Žiarska chata – Žiarska dolina)
16. 7. 2016 Salatín (Nízke Tatry)
(Železnô – Salatín – Liptovská Lužná)
13. 8. 2016 Juráňova dolina (Západné Tatry)
(Oravice – Juráňova dolina - Zverovka)
28. 8. 2016 Memoriál Tonka Cypricha
(6. ročník - Bodiná – Vysoký vrch)
11. 9. 2016 Memoriál Louisa Crosa
(8. ročník - Malá Čierna)
24. 9. 2016 Krížna (Veľká Fatra)
(V. Revúca – Veterný vrch – Krížna – Ostredok – Chyžky – V. Revúca)
22. 10. 2016 Rožnov pod Radhoštěm
(Pustevny – Radhošťská chata – rozhľadňa)
5. 11. 2016 Žibrid
(Bodiná – Žibrid – Malá Čierna - ukončenie sezóny - guláš)
1. 1. 2017
Novoročný výstup na Vysoký vrch
(15. ročník - Bodiná)
7. 1. 2017
Zimný turistický výstup na Čipčie (Malá Fatra)

(41. ročník – KST a OÚ Turie)
DOPORUČENÉ AKCIE:
28. 5. 2016 Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska
na Veľkej Javorine (53. ročník)
14. 8. 2016 Letný prechod hrebeňom Javorníkov
(48. ročník - KST Sparta P. B.)
19. - 21. 8. 2016 Národný výstup na Kriváň – Vysoké Tatry
(KST Sparta P. B.)
13. 11. 2016 Zamykanie NPR Manínska úžina
(KST Manín Považská Teplá)
UPOZORNENIE: Zmena programu vyhradená!!! Po celé obdobie
budú termíny jednotlivých akcií upresňované podľa propozícií a podľa
prírodných podmienok. Záujemcovia o uvedené akcie sú povinní záväzne nahlásiť svoju účasť spolu s úhradou finančného poplatku osobne
najneskôr týždeň pred dátumom konania turistickej akcie! Na všetky
plánované túry by mal mať každý účastník vybavené poistenie na cesty
a na hory!!! Zúčastňuje sa ich na vlastnú zodpovednosť.
Kontakt: Ladislav Mrišo (0902 829 657), Katarína Villínová
(0910 563 139), Roman Kľúčik (0911 638 635)
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SPRÁVNE TRIEDENIE ODPADU
PLASTY, KOVY A TETRAPAKY
Do plastových vriec patrí: stlačené PET fľaše, plastové fľaše, uzávery z fliaš,
tetrapakové obaly z mlieka a džúsov, obalové fólie, tégliky z jogurtov, masla,
potravín, kozmetiky, a iných predmetov, plastové hračky, polystyrén, plechovky,
konzervy, kovové uzávery od nápojov, viečka z mliečnych výrobkov, kompótové
viečka, kovové obaly, kuchynské predmety.
Do plastových vriec nepatrí: obaly znečistené potravinami, farbou, chemikáliami, obaly z jedov a glejov, tlakové nádoby.
SKLO
Do zberných nádob patrí: sklenené obaly rôznej farby bez uzáverov a črepy
z nich, dekoratívne a tabuľové sklo, sklenené poháre.
Do zberných nádob nepatrí: porcelán, keramika, dlaždice, zrkadlá, obrazovky,
žiarivky, výbojky, autosklo, drôtové sklo, sklo s inými látkami, sklenené obaly
znečistené farbou, olejom, potravinami a zeminou.

OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU
Spoločnosť MEGAWASTE oznamuje občanom, že 1000 litrové smetné
nádoby sú určené na ľahký komunálny
odpad a nie na kamene a hlinu, nakoľko hydraulika nákladného auta,
ktorý komunálny odpad vyváža, nie
je na takú hmotnosť konštruovaná a
ťažký náklad nezodvihne. Kontajner
naložený kameňom a hlinou je neporovnateľne ťažký, čo sa v prípade
vývozu na skládku odzrkadlí aj v cene
za vývoz a uskladnenie.
lll
Pri hornej autobusovej zastávke došlo
k poškodeniu zábradlia, ktoré lemovalo
hranicu mosta, okolo ktorého vedie
plynové potrubie spoločnosti SPP-distribúcia. Spoločnosť sme v decembri
o tejto udalosti informovali, aby sme
predišli prípadnej škodovej udalosti. V
januári zamestnanci SPP-distribúcia toto
zábradlie opravili a opätovne osadili.
lll
Obecný úrad v Bodinej sa uchádza o
dotáciu z Úradu vlády na individuálne
potreby obce na výmenu elektroinštalácie v budove obecného úradu a
požiarnej zbrojnice. Elektroinštalácia
je v pôvodnom stave viac ako šesťde-

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 opustil:
19. 1. Pavol Kľúčik vo veku 56 rokov

siat rokov. Požiadali sme o sumu vo
výške 13 500 eur, na dofinancovaní sa
v prípade schválenia žiadosti budeme
podieľať desiatimi percentami, teda
sumou 1 350 eur.
lll
Poslanca Mariána Kľúčika upozornili
občania na skutočnosť, že osobné autá,
ktoré parkujú na kraji cesty na Rovianke
a iné autá ich po krajnici obchádzajú,
lámu asfalt a ničí sa priekopa. Podobný
problém je aj pri autobusovej zastávke
pod obecným úradom. Cesta sa láme,
je popraskaná a nebezpečná je aj pre
chodcov a cyklistov. Obecný úrad v
Bodinej vyzýva vodičov, aby krajnice
parkovaním nepoškodzovali.
lll
Obecný úrad ďakuje Jarovi Kopáčovi za orezanie stromov popri ceste
k obecnému úradu.
lll
Obecný úrad žiada občanov, aby po
výjazde z poľných ciest na miestne komunikácie po sebe cesty očistili.
lll
Zubná pohotovosť je pacientom k
dispozícii v Púchove Pod Lachovcom
1727/55 (NsP Zdravie, 4.poschodie)
soboty, nedele a štátne sviatky od
08.00 hod. do 14.00 hod. Telefonický
kontakt: 042/46 05 313.

Vitajte medzi nami
28. 2.
23. 3.
14. 4.

Miloš SMATANÍK
Patrik DÚBRAVKA
Lesia SIKOROVÁ
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Blahoželáme
jubilantom
Ľudský život - krátka trasa,
míľnikmi je obosiaty.
Človek ani nenazdá sa
a už je tu osemdesiaty.
K ďalšej Vašej žitia púti
jedným tónom srdcia vravia,
jedným hlasom želajú Vám
veľa sily, šťastia, zdravia!
Dňa 2. februára
2016 sa dožila krásnych 80 rokov
pani Mária
BOŠKOVÁ.
V mene obecného úradu jej prajeme
veľa zdravia, Božieho požehnania a veľa
lásky od najbližších.


Dožiť sa radosti kvitnúceho rána
je zázrak milosti, najkrajší dar Pána.
Aj my dnes želáme dobrého zdravíčka
pre našu babi od Pána z nebíčka.
Nech jej dá dar zdravia
v ňom je žitia sila,
aby tu radostne a šťastne žila.
Dňa 9. februára 2016 sa
dožila životného jubilea
90 rokov
pani Pavlína
HALAČOVÁ.
S prianím všetkého
najlepšieho, veľa lásky,
zdravia, Božieho požehnania sa ku gratulantom pripája obecný úrad.


Vďaka Ti, Bože,
za požehnaných 50
rokov života, ktorých sa
dňa 18. apríla 2016 dožil
vdp. Mgr. Juraj
BUNČIAK.
Do srdca Ti Boh pošepkal
v službu svoju Ťa povolal.
Poslúchol si jeho hlas,
dnes je z Teba dobrý kňaz.
Božské Srdce je Tvoj vzor,
láskou k Bohu veď ľud svoj!
Milý Juraj, rodák náš,
stále v srdci nosíš nás.
My to veľmi dobre vieme,
za všetko Ti ďakujeme!
Do ďalších rokov Ti v modlitbách
vyprosujeme hojne Božích milostí,
dary Ducha Svätého, pevné zdravie
a ochranu Panny Márie.
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