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Nový plot už máme aj na katolíckom cintoríne
Dobrovoľníci z našej obce majú za sebou kus veľkej a
vynikajúco odvedenej práce – svojpomocne oplotili katolícky cintorín. Po rokoch tak zver nebude mať jednoduché
dostať sa na hroby. Hoci by niekto očakával honosnejšiu
stavbu, práce boli urobené v rámci finančných možností.
S oplocovaním katolíckeho
cintorína sme začali v sobotu
10. septembra. Tento horúci
deň sa zišlo 25 občanov,
ktorí prišli pomôcť. Vďaka
patrí poslancom obecného
zastupiteľstva – Mariánovi
Kľúčikovi, Stanislavovi Kľúčikovi, Petrovi Dúbravkovi,
Miroslavovi Brveníkovi a
samozrejme všetkým, ktorí
na brigády chodili a všetkým,
ktorí na oplotenie katolíckeho
cintorína finančne prispeli.
Počas prvého dňa osadili
chlapi 75 betónových stĺpov.
Vŕtanie jám bolo miestami
komplikované kameňmi a
koreňmi, práce sťažovali aj
neznesiteľné horúčavy. Na
brigádu prišli aj tí, ktorí si
dobrovoľné brigády pamätajú
ešte z čias minulých. Uznanie
si zaslúžia hlavne zástupcovia
staršej generácie, ktorí strávili
sobotňajšie dopoludnie pri
miešačke.
Počas nasledujúcich pracovných dní chodili chlapi stĺpy
natierať a pripevňovať šponovací drôt. Brigáda pokračovala
poslednú septembrovú sobotu,
kedy prišlo na osádzanie pletiva 24 brigádnikov. Počasie
už bolo milosrdnejšie a tak sa
robilo lepšie. Dve skupinky
postupne rozbaľovali pletivo
a ďalší ho viazacím drôtom
upevňovali. Vďaka zohratej
a pracovitej partii robotu dokončili už okolo obeda. Ženy
pomohli pri hrabaní trávy,

novú farbu dostala aj vstupná
brána na cintorín a obecný úrad
pripravil pre brigádnikov počas dvoch sobôt občerstvenie.
Dobrovoľníci, ktorí sa podieľali na oplotení cintorína:
Milan Baják, Milan Valašík
st., Milan Valašík ml., Ľubomír Brveník, Miroslav
Brveník, Robert Filo, Anton
Pavlovič, Radoslav Pavlovič,
Juraj Dobrovolný st., Ladislav
Dúbravka st., Ladislav Dúbravka ml., Milan Dúbravka
ml., František Boško, Rudolf
Dúbravka, Ladislav Vančo,
Jozef Milo, Peter Milo, Michal
Milo, Marián Milo, Marián
Kľúčik, Peter Dúbravka st.,
Peter Dúbravka ml., František
Uhliarik, Stanislav Kľúčik,
Jozef Roman, Milan Čelko,

Anna Kopčanová, Viliam
Danek, Ladislav Boško, Daniel Bača, Peter Dúbravka,
Ladislav Kuric, Jozef Vančo, Mária Vančová, Martin

oplotenie prispeli, boli dobrovoľné, cement obec získala
sponzorsky od spoločnosti
Cementáreň Ladce, stĺpiky
daroval Ľubomír Chudý.

Chudý, Jakub Chudý, Gustáv
Kováčik, Štefan Ďurajka a
Vladimír Belušík.
Na oplotenie cintorína sa
vyzbieralo 858 eur. Príspevky,
ktorými obyvatelia obce na

Starostka obce ďakuje všetkým, ktorí obetovali voľné
soboty a popoludnia počas
pracovného týždňa a odviedli
tak kus dobrej roboty a zároveň
tým, ktorí finančne prispeli.
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Prvú októbrovú nedeľu zorganizovala starostka obce
Marcela Filová pravidelné
stretnutie s občanmi, na ktorom
sa mohli informovať o témach,
ktoré ich zaujímajú. Schôdze v
kultúrnom dome sa zúčastnili
poslanci obecného zastupiteľstva Peter Dúbravka, Miroslav
Brveník a Marián Kľúčik, možnosť položiť otázky priamo starostke obce a upozorniť na to, čo
ich najviac zaujíma využili tri
desiatky obyvateľov. Hlavnou
témou bola rekonštrukcia poľných ciest v extraviláne obce,
občania však pripomienkovali
problémy, ktoré ich najviac
trápia.
Na stretnutí bol prítomný Mgr.
Peter Potecký zo spoločnosti
MP Profit, s.r.o., ktorý hneď v
úvode občanom vysvetlil, prečo
bude rekonštrukcia poľných ciest
prebiehať len v extraviláne obce.
„Výzva, do ktorej sa obec zapojila, umožňovala iba výstavbu
ciest v extraviláne, teda ciest,
ktoré vznikli po pozemkových
úpravách, preto sa cesty v intraviláne robiť nebudú. Logické
by bolo, aby sa opravili najskôr
tie, ale žiaľ, projekt neumožňuje
realizovať intravilán. Pôvodným
investorom projektu mal byť
Okresný úrad odbor životného
prostredia, ktorý však prišiel o
niektoré svoje kompetencie a
možnosť čerpať financie prešla
na obce. Bol vytvorený zoznam
obcí, ktoré boli oprávnené financie čerpať,“ vysvetlil Peter
Potecký.
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Hlavnou témou stretnutia starostky s občanmi boli

CESTY A VEREJNÉ OSVETLENIE
Maximálna výška projektu sa
pohybovala vo výške 1 milióna
eur, ktorú obec v maximálnej
možnej miere využila a takáto
suma bude v najbližšej dobe
v našej obci preinvestovaná.
Dôležitou informáciou pre občanov je fakt, že obec dostane
100% výdavkov. Za projektom
je odvedený kus práce a úsilia
zamestnancov obecného úradu,
ich čas pri príprave obslužnej dokumentácie, ktorá bola nemalá.
Prečo sa vybrali práve tie cesty a
nie iné? Na prípravu projektovej
dokumentácie bol určený veľmi
krátky čas a poslanci obecného
zastupiteľstva vybrali tie komunikácie, ktoré vedú k rodinným
domom, prípadne v ich blízkosti
bude v budúcnosti prebiehať
individuálna bytová výstavba.
Ide o prvú etapu pozemkových úprav a očakáva sa, že v
najbližších dvoch rokoch bude
možné podať projekt znova, teda
bude možnosť dobudovať ďalšie
cesty, pokiaľ však ministerstvo
pôdohospodárstva rovnakú výzvu vyhlási.
Obec s poskytnutou dotáciou
nemôže nakladať tak, ako by
sa niekomu jednoducho mohlo
zdať. Zo strany poskytovateľa
finančného príspevku je čerpanie
dôkladne kontrolované, teda či
práce boli vykonané presne podľa

Po viac ako roku som opäť zorganizovala
stretnutie s občanmi, vraj sa ma chcú na
kadečo povypytovať. Na prekvapenie všetkých
prišla hŕstka ľudí a tí, čo neboli a kritizujú,
sa vraj vypytovali, čo bolo na schôdzi. A
keďže im nemám ako odpovedať, pretože
osobne neprídu, venujem im nasledujúcich
pár riadkov.
Vraj nič neorganizujeme a prečo neboli
zasa hody? Hody v našej obci vlastne ani nikdy
neboli, vlani sme oslavovali výročie prvej
písomnej zmienky. Obec zorganizovala v máji
oslavy pre ženy a matky, v lete sme súťažili
s deťmi na ihrisku a v októbri sme pozvali
seniorov na posedenie do kultúrneho domu,
na ktoré prišlo 17 dôchodcov. Smutné. Ak
niečo obec zorganizuje, je to zlé, vraj by sme
sa len veselili. Keď nezorganizujeme, šak nič
nerobíme. Ľuďom nevyhoviete a nevyhoviete...
Veď ak niekto túžil po zábave, mal možnosť,
hasiči zorganizovali Majáles, na ktorý však
prišlo malé množstvo ľudí.
Organizovanie kultúrnych a spoločenských
podujatí okrem obecného úradu úspešne
organizujú zložky v obci, teda hasiči a futbalisti, taktiež za finančnej podpory obecného

projektovej dokumentácie, či boli
dodržané materiály, normy či
množstvo uvádzané v projekte.
Samozrejme, je v záujme obce,
aby rozdiel medzi cestami v
intraviláne a extraviláne bol
minimálny.
Starostka obce upozornila
občanov na to, aby pred začatím
prác rekonštrukcie poľných ciest
nemal nikto v ceste postavenú
bránu, plot, alebo hospodársku
budovu či inú prekážku, pretože bude musieť toto odstrániť.
Taktiež po ukončení prác nebude

možné na zrealizovaných cestách
vykonávať výkopové práce,
pretože jednou z podmienok
poskytnutia nenávratného finančného príspevku je zachovať
po dobu 5 rokov dielo v takom
stave, v akom ho stavebník odovzdal obci.
A zasa osvetlenie...
Obyvatelia upozornili aj na
slabé osvetlenie na ceste na
futbalové ihrisko. Niekde lampy nesvietia, niekde chýbajú,
(Pokračovanie na str. 3)

Nové zábradlie na cintoríne
Obecný úrad v Bodinej ďakuje Jozefovi Zaťkovi a jeho zamestnancom za výrobu a osadenie zábradlia na katolíckom cintoríne.
Zábradlie vedúce ponad katolícky kostol bolo doteraz umiestnené len
na krátkom úseku a miesto, kde chýbalo, bolo dlhé roky nebezpečné.

EDITORIAL
úradu. Hoci výstup na Vysoký vrch organizujú
turisti, guláš, ktorý k výstupu tradične patrí,
financuje obecný úrad. Rovnako Fašiangy sa
nezaobídu bez prasiatka, ktoré zabezpečujem.
Obec zároveň prispieva nie malými sumami
na tvorivé dielne a rôzne tomboly.
Je smutné, že predstava niektorých ľudí o
fungovaní obecného úradu je veľmi jednoduchá. Osvetlenie, cesty, smernice, zákony,
účtovanie, hospodárska mobilizácia, BOZP,
komunálny odpad, káblová televízia, eurofondy, projekty, dotácie, všeobecne záväzné
nariadenia, elektronizácia samosprávy,
rozpočty, výkazníctvo, register obyvateľov,
stavebné konania, to žiaľ, málokomu čo hovorí
a kritizovať môže len ten, kto nevie, ako je to byť
v pracovnom procese. A občas mám pocit, že je
aj zbytočné niečo vysvetľovať. Máme účtovný
audit bez jedinej výčitky, vypracované všetky
smernice, predpisy, zrealizovali sme množstvo
investičných akcií. Ak niekomu poslabšie slúži
pamäť, nech si, prosím, prelistuje všetky čísla
Bodianskych noviniek. Alebo kritizuje ten, kto
sa na žiadnych aktivitách obce alebo jej zložiek

nijakým spôsobom nepodieľa?
Našťastie som presvedčená, že chod obce
neznamená pre všetkých len pečené prasiatko,
guláš a zábavu až do rána, ale aj pocit zodpovednosti. A keďže v obci treba dobudovať
základné veci, ktoré, mimochodom už mali
byť v minulosti urobené, na zábavu si musíme chvíľu počkať. Budú aj oslavy, ale až keď
dobehneme to, čo bolo dlhé roky zanedbané.
A ak má niekto pocit, že finančné prostriedky
nie sú v obci prerozdeľované tak, ako by mali,
nech sa, prosím, obráti na poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí schvaľujú rozpočet
obce. Teda rozhodujú o tom, a myslím si, že
veľmi zodpovedne, či a koľko peňazí bude na
cesty, kultúrne podujatia, osvetlenie, hasičov,
futbalistov, obedy, deti či dôchodcov.
Dovolím si povedať, že za dva roky sa v
Bodinej urobilo viac, ako za predchádzajúcich
dvadsať. A po dvoch rokoch vo funkcii mám
splnených 90 percent z môjho volebného
programu. Preto, prosím, neznepríjemňujme
si navzájom život, vážme si zdravie, že máme
pri sebe svojich blízkych a užívajme sviatky
pokoja.
Marcela Filová, starostka obce
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osvetlenie často vypadáva a je
treba aj niekoľkokrát týždenne
nahadzovať a prepínať ističe. Na
problémy s osvetlením obec dodávateľa pravidelne upozorňuje.
Súčasťou projektu, ktorý sa
vypracovával v čase, keď sa
riešila rekonštrukcia verejného
osvetlenia, bolo aj umiestnenie
nových lámp. Údajne v tom čase
boli lampy žiadané, no z neznámych dôvodov osadené neboli.
Problémom je aj otočenie lámp,
nesvietia vraj tam, kde treba. V
súčasnej dobe doplniť svetlá nie
je jednoduché. Ak majú občania
požiadavku, treba ju spísať, aby
ju obec zaradila do investičného
plánu. Projekt rekonštrukcie
verejného osvetlenia je ukončený
a nasledujúcich päť rokov bude
monitorovaný. A tým, že bol financovaný z eurofondov, jedným
z ukazovateľov je deklarovaná
úspora peňazí. „Teda postaviť
v súčasnosti ďalšie lampy by
znamenalo navýšenie spotreby
elektrickej energie a porušenie
podmienok poskytnutia finančného príspevku z eurofondov
na rekonštrukciu verejného
osvetlenia. Za takéto porušenie
podmienok zo strany obce by
obec bola nútená vrátiť určité
percentá z poskytnutej dotácie,“
informovala starostka obce.
Obec do budúcnosti počíta s
rozšírením verejného osvetlenia,
čo bude v spolupráci s občanmi
a ich požiadavkami monitorovať
a v prípade, ak vyjde aktuálna
výzva na rozšírenie verejného
osvetlenia, bude sa o zdroj financovania uchádzať.
Kto ich projektoval?
Debata sa nevyhla ani téme
projektovania ciest v extraviláne počas pozemkových úprav.
Občania sa na starostku obce
obrátili aj s otázkou, čo sa dá
robiť pod Skaličkami, keď tam
nechali projektanti trojmetrovú
cestu v 30 stupňovom svahu. Ak
by sa mala cesta v takýchto podmienkach vybudovať, vlastníci
okolitých pozemkov by museli
na svojich pozemkoch umožniť
urobiť priekopu. „Prečo sa počas
pozemkových úprav neprojektovali tak široké cesty, aby sa z nich
dali urobiť normálne cesty?“
pýtali sa občania. Otázkou je,
či boli projektanti, ktorí cesty
zameriavali, skutočne v teréne
a či nerobili hranice pozemkov
len tak od stola...
Projektanti, ktorí vypracovávali projekt na rekonštrukciu

poľných ciest v extraviláne mali
ťažkú úlohu, pretože vychádzali
z podkladov od spoločnosti
GEOMETRA, s.r.o.. Preto, aby
občanom zostali pozemky takých
rozmerov, aké majú, museli projektanti naprojektovať také šírky
ciest, aby zostali vlastnícke práva
susedných pozemkov nedotknuté. Neznamená, že ak je v teréne
zameraná cesta o šírke 4 metre,
dá sa na nej urobiť cesta o šírke
3 metre. Treba vždy prihliadať na
skutočnosť, že cesta je vo svahu a
treba dodržať zákonom stanovené
normy a sklon cesty. Podobný
prípad nastal aj na ceste od
Orgovánov ponad Prašnických,
kde je cesta mimoriadne úzka a
vo veľkom sklone.
Ostatné témy
Starostka obce viackrát vyzvala občanov, aby sa spýtali na
témy, ktoré ich najviac zaujímajú
a jednou z nich bolo, ako je to s
ohrádzaním pozemkov a či je potrebný súhlas majiteľa susedného
pozemku. Oplotenie podlieha
ohláseniu drobnej stavby, súhlas
majiteľov susedných pozemkov
sa vyžaduje len v prípade, ak sa
určitým spôsobom zasahuje do
susedného pozemku.
Taktiež zaznela sťažnosť na
obecný rozhlas, že hlavne v
hornej časti obce niekedy nepočuť, čo samozrejme obec dá
v čo najkratšom čase opraviť.
Starostka obce informovala
občanov o oprave obecného
traktora, ktorý vykonáva Jozef
Vančo a ktorý podľa poslancov
obecného zastupiteľstva bude pre
obec na ňom aj jazdiť, pretože
najlepšie vie, aké chyby traktor
má. Svetlá, brzdy, spojka, sklá,
vlečka, to všetko musí postupne
prejsť opravou.
Starostka obce informovala
občanov o prácach na oplotení
katolíckeho cintorína a poďakovala všetkým, ktorí či už
finančne prispeli, alebo prišli
osobne pomôcť.

Peniaze chceme využiť na rozvoj obce
Starostka obce Marcela Filová sa dňa 25.10.2016 zúčastnila Valného zhromaždenia Miestnej akčnej skupiny
Naše Považie, ktoré sa konalo v obci Mestečko. Súčasťou
zasadnutia bol aj seminár Podpora rozvojových aktivít na
vidieku a stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou.
Občianske združenie MAS Naše Považie je zoskupenie
predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko - hospodárskych záujmov a patrí do nej 48 obcí z
okresu Považská Bystrica a Púchov. Starostovia obcí sa
oboznámili s možnosťami čerpania finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka a Integrovaného regionálneho operačného programu. O prideľovaní financií sa
bude rozhodovať v nasledujúcich dvoch rokoch a obec má
záujem využiť v rámci programu finančné prostriedky na
vybudovanie nových autobusových zastávok v obci.

Ministerstvo zrušilo výzvu
Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ
nenávratného finančného príspevku pre Program rozvoja
vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 v mesiaci október
oznámila, že dňa 10.10.2016 zrušila výzvu na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja
vidieka 2014 - 2020, ktorá bola vyhlásená dňa 27.10.2015.
Výzva sa týkala podpory na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb
pre vidiecke obyvateľstvo, vrátane voľného času a kultúry a
súvisiacej infraštruktúry.
Dôvodom zrušenia výzvy je že k takému niečo nedôjde
podstatná zmena podmienok a považovali pochybenia za
poskytnutia príspevku vo forme odstrániteľné. Žiaľ, na posledúpravy minimálnej a maxi- nú chvíľu ministerstvo zvolilo
málnej výšky oprávnených radikálne riešenie a obciam
výdavkov na jeden projekt v neostáva nič iné, len čakať
rámci jednotlivých aktivít a na upravené znenie výzvy.
to z dôvodu nenapĺňania uka- Zrušenie výzvy tak spôsobilo
zovateľov výstupu Programu problém veľkému počtu obcí.
rozvoja vidieka SR 2014 - 2020. Obce Bodiná sa zrušenie
Táto informácia v preklade zna- výzvy týka rekonštrukcie kulmená, že výzva bude vyhlásená túrneho domu a rekonštrukcie
opäť, ale niektoré jej podmienky športoviska. Všetky projekty
budú zmenené. Tento proces a obslužnú dokumentáciu má
sa uskutoční pravdepodobne obec vypracovanú a vynaložené
budúci rok.
náklady určite nevyjdú nazmar,
Informácia o možnom zruše- nakoľko budú znovu použité pri
ní výzvy bola jedným z riešení opätovnom vyhlásení výzvy.
chýb, ktoré urobilo Minister- Pre obec to znamená, že termín
stvo pôdohospodárstva SR pri realizácie sa predĺži o takmer
jej vyhlásení, no obce verili, jeden rok.

Prečo nebývajú zábavy?
Mladí ľudia riešia každý rok,
kde osláviť koniec roka. Pravdou je, že v blízkom okolí zábavy
na Silvestra nie sú, v Bodinej
sa stretávajú vždy v zbrojnici. Prečo sú v obci zakázané
zábavy? Poslanci obecného
zastupiteľstva na svojom rokovaní v mesiaci december 2013
vyhoveli žiadosti občanov, ktorí

STRANA 3

poslancov požiadali o zrušenie
diskoték v obci Bodiná, nakoľko
bol v obci neporiadok. Poslanci
tak odhlasovali zrušenie diskoték
v obci Bodiná a diskotéky sa
môžu nahradiť kultúrno-spoločenskými podujatiami, ako
sú večierky a plesy. Poslanci
obecného zastupiteľstva schválili uznesenie č. 4/2013 zo dňa

12.12.2013 o zákaze poriadania
diskoték v Obci Bodiná. Obec
dala stopku diskotékam aj po
krvavom incidente, ktorý sa
skončil takmer tragicky, čo bol
dôvod opodstatnený.
Obecný úrad sa poskytovaniu
priestorov na podujatia v kultúrnom dome nebráni, pokiaľ
budú dodržané určité pravidlá.
Povolenie diskoték by opätovne
museli schváliť poslanci obecného zastupiteľstva.
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Zlodeji narobili poriadnu škodu

Vodohospodári vyčistili
KORYTO POTOKA
Pred viac ako rokom Obecný úrad v Bodinej požiadal
Slovenský vodohospodársky
podnik o vyčistenie, prípadne
zregulovanie koryta potoka Bodianka, ktoré nebolo
čistené dlhé roky. Vedenie
spoločnosti vtedy odpovedalo, že potok sa nenachádza
v záplavovej oblasti a že na
tento rok nie sú vyčlenené
peniaze. Starostka obce na
základe osobných stretnutí
so zástupcami Slovenského
vodohospodárskeho podniku
dohodla vyčistenie koryta potoka Bodianka aspoň v menšom rozsahu. V niektorých
častiach, ktoré boli prístupné
od cesty, koryto vyčistili a v
dolnej časti obce vodohospodári breh prehĺbili, rozšírili a
miesto bude slúžiť v prípade
potreby ako požiarna nádrž.

Tento rok sa naša obec stala už
po druhýkrát terčom zlodejov. V
lete sa neznámy páchateľ vlámal
do budovy obecného úradu a v
októbri si zlodeji prišli po tovar do
predajne potravín. Skôr, ako sa do
obchodu dostali, poškodili zámok
na obecnej hospodárskej budove,
odkiaľ zobrali vedro, krompáč a
jednu časť výsuvného rebríka.
Takto vyzbrojení sa pustili do
„vykrádačky.“ Samozrejme, priniesli si aj svoje elektrické náradie
a spôsobili nemalú škodu.
Zatiaľ čo obci vlámaním do
budovy obecného úradu nespôsobili takmer žiadnu škodu,
predajňa potravín ráta škody na
tisíce. O tom, že zlodeji neboli
žiadni amatéri, svedčí spôsob,
akým sa k tovaru dostali a ako
dôkladne znefunkčnili alarm.
„Doposiaľ neznámy páchateľ
sa v obci Bodiná vlámal do

hospodárskej budovy obecného
úradu, z ktorej odcudzil časť hliníkového rebríka, kovové vedro a
krompáč. Následne sa páchateľ
vlámal aj do predajne potravín,
pričom po vniknutí do predajne
odcudzil cigarety, rôzne druhy

cukroviniek, drogistický tovar
a iné veci. Z predajne páchateľ
následne prešiel do skladových
priestorov, kde zvnútra trezoru
odcudzil peniaze a stravné lístky.
Poškodeným subjektom vznikla
celková škoda vo výške približne
4 986 eur. Páchateľovi hrozí trest
odňatia slobody na tri až desať
rokov,“ informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného
zboru v Trenčíne Pavol Kudlička.
Podľa kriminalistov si páchatelia vyberajú koncové obce z
dôvodu, pretože je jednoduché
monitorovať pohyb policajných
vozidiel, keďže príjazdová cesta
do obce je len jedna.
Vyšetrovateľ z Považskej
Bystrice začal trestné stíhanie
vo veci pokračujúceho zločinu
krádeže a prečinu poškodzovania
cudzej veci.

Rúra už je osadená, voda však stále robí problémy
Obyvatelia bývajúci na ulici
„ku Kuricom“ sa zišli na brigáde
pri osádzaní rúry do cesty. Je to
miesto, kde z hlavnej cesty stekala voda priamo do tejto ulice
a spôsobovala jej zaplavovanie.
Domy sú postavené pod úrovňou
cesty a tak voda priteká z kopca
aj z cesty. Hoci rúra povedľa
hlavnej cesty je osadená, voda
v ulici stále stojí. Dôvodom je
chýbajúce odvodnenie a skutočnosť, že cesta je obklopená plotmi
a dvory domov sú postavené pod
úrovňou hlavnej cesty a pod
úrovňou potoka. Z toho dôvodu
nie je možné odviesť vodu poved-

ľa hlavnej cesty ani do potoka.
Návrh, že pretlačiť vodu z cesty
do potoka je nelogický, keďže
hladina potoka je vyššia ako cesta
a nastal by práve opačný efekt,
kedy by práve voda z potoka
natiekla do cesty. Podľa slov
projektanta, ktorý bol na mieste,
by problém vyriešilo zvedenie
vody do neoficiálnej kanalizácie,
ktorá prechádza popod cestu, s
čím však obyvatelia nesúhlasia.
Občania sa na zablatenú cestu
pravidelne sťažujú a taktiež na
autá, ktoré po zablatenej ceste
jazdia. Nápravu čiastočne vykonala rodina Valičková, ktorá

kritické miesto zaviezla štrkom.
Poslanci obecného zastupiteľstva na novembrovom rokovaní
skonštatovali, že podložie cesty
treba zhutniť a jedinou reálnou možnosťou odvodnenia je
vybudovanie odvodňovacieho
kanála cez súkromné pozemky.
Ani prípadný asfaltový povrch
by problém nevyriešil, pretože
voda nemá kde odtekať. Hoci sa
problém stekania vody z hlavnej
cesty odstránil, tečie zasa zhora.
Aj tento problém by sa mal na jar
vyriešiť, keď sa budú realizovať
cesty v extraviláne.

Bodiná má podľa inštitútu INEKO výborné finančné zdravie
Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO poskytol aj tento rok prehľad
hospodárenia slovenských miest, obcí a vyšších územných celkov. INEKO využilo
podklady z ministerstva financií, ktoré sú obce a mestá povinné každoročne zasielať
a vytvoril rebríček najlepšie a najhoršie hospodáriacich obcí, miest a VÚC podľa
tzv. skóre finančného zdravia.
Finančné zdravie znamená známku na
finančné zdravie“. Najvyššiu čiastkovú
stupnici od 0 do 6, kde 0 znamená zlé fiznámku (6,0) dostala Bodiná za to, že
nančné zdravie a 6 výborné finančné zdraneeviduje ani jeden záväzok trvajúci 60
vie. Do výpočtu skóre finančného zdravia
dní po splatnosti a nemá vytvorený žiadny
sa zahŕňajú výsledky z posledných štyroch
dlh. Na pozitívnom hodnotení sa podieľal
rokoch, a tak bolo samosprávam vystavené
aj stav dlhovej služby.
vysvedčenie za roky 2012 - 2015. Výsledná
Pre porovnanie s predchádzajúcimi
známka sa vypočíta na základe hodnotenia
rokmi má hospodárenie obce najvyššie
základnej bilancie obce, celkového dlhu,
skóre za posledných päť rokov. V roku
dlhovej služby, množstva záväzkov po
2010 bolo finančné zdravie Bodinej z
splatnosti a okamžitej likvidity.
maximálnej známky 6 na úrovni 2,6, čo
Obec Bodiná dostala od inštitútu za rok
znamená nedostatočné finančné zdravie,
2015 celkovú známku 5,1, ktorá ju zaraďuje
v roku 2011 - 3,8 (dostatočné finančné
medzi samosprávy s hodnotením „výborné
zdravie), v roku 2012 – 3,4 (dostatočné

finančné zdravie), 2013 – 4,2 (dobré
finančné zdravie), 2014 – 4,7 (dobré
finančné zdravie) a 2015 – 5,1 (výborné
finančné zdravie).
V rámci Slovenska zostavilo INEKO
rebríček, z ktorého pre porovnanie vyberáme: Prečín 5,7 (výborné finančné zdravie),
Kostolec 5,6 (výborné finančné zdravie),
Malé Lednice 5,4 (výborné finančné zdravie), Slopná 5,3 (výborné finančné zdravie), Malá Čierna 5,2 (výborné finančné
zdravie), Pružina 5,1 (výborné finančné
zdravie), Sádočné 5,1 (výborné finančné
zdravie), Počarová 4,8 (dobré finančné
zdravie), Veľká Čierna 4,5 (dobré finančné zdravie), Domaniža 3,9 (dostatočné
finančné zdravie), Považská Bystrica 3,6
(dostatočné finančné zdravie) a Vrchteplá
3,2 (dostatočné finančné zdravie).
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Stredoslovenská energetika vymenila stĺpy aj vodiče
cesty a okamžité vyčistenie,“
SSE – Distribúcia, a.s. informovala odberateľov elektrickej
prerušení elektriny v uvedených
vysvetlila Michaela Tvrdá zo
energie o prerušení dodávky a distribúcie elektrickej energie v
dňoch v časovom predstihu a
SSE – D, a.s..
mesiaci október. Dôvodom bola plánovaná rekonštrukcia vysospôsobom definovanom podľa
Obmedzenie dodávky elekkonapäťového vedenia. Pre občanov Bodinej a časti Prečína to
zákona 251/2012 a v zmysle Pretrickej energie skomplikovalo
znamenalo existovať počas pracovného týždňa od rána do večera
vádzkového poriadku SSE-D,
všetkým občanom život, niektorí
bez elektriny. Obecný úrad v Bodinej občanov o odstávkach praa.s.. Ani SSE – Distribúcia, a.s.,
tvrdili, že obec mala zabezpečiť
videlne informoval vyhlásením v miestnom rozhlase, výveskami
ani obec nenesú zodpovednosť za
elektrocentrálu. Rekonštrukcia
na obecnej tabuli a na webovej stránke obce.
škody vzniknuté odberateľom v
Plánované obmedzenie alebo
komunikácie medzi obcami
bola investičná akcia spoločnosti
dôsledku plánovaného prerušeprerušenie dodávky a distribúcie
Prečín a Bodiná. Na náš podnet
SSE-Distribúcia, a.s., s ktorou
nia distribúcie. Motorgenerátory
elektrickej energie súviselo s rereagovala aj SSE – Distribúcia,
obec nemala nič spoločné. Vo(elektrocentrály) slúžia výhradkonštrukciou vysokonapäťového
a.s.. „Na základe informácií od
diče, stĺpy a elektrická energia
ne pre účely spoločnosti SSE-D,
vedenia stavby Prečín – Bodiná.
realizátora prác bolo čistenie
nie sú majetkom obce. Ak mal
a. s. a o ich nasadzovaní rozho„Uvedená rekonštrukcia sa
cesty vykonávané minimálne
niekto z občanov požiadavku,
dujeme výhradne podľa pravidiel
vykonala z dôvodu bezpečnosdvakrát denne. Počas prác
elektrocentrálu si mohol zabezriadenia sústavy,“ povedala
ti a spoľahlivosti prevádzky
jedenkrát a vždy po ukončení
pečiť na vlastné náklady a žiadna
Alena Buňová zo SSE-D, a.s..
distribučnej siete, konkrétne
prác bola cesta prejdená bagobec, v ktorej sa rekonštrukcie
Odovzdávanie stavby sa malo
rom, ktorý zoškriabal nanosenú
vysokonapäťového vedenia č.
niekedy vykonávali, toto pre
uskutočniť v piatok 4. 11. 2016,
nečistotu z cesty a po tomto
223, ktoré bolo v nevyhovujúcom
občanov nerobila, pretože to
ale keďže sa vyskytla sťažnosť
úkone prechádzala cisterna s
technickom stave, nevyhovujúce
nebolo v jej možnostiach a ani jej
na zrealizovanú stavbu zo strany
vodou, ktorá zmývala zvyšnú neboli vodiče a podperné body,“
povinnosťou. „Stredoslovenská
jedného z vlastníkov pozemku,
čistotu. Nie je v realizátorových
vysvetlila Petra Mikundová zo
energetika - Distribúcia, a.s. a
odovzdávanie bolo odložené
silách aby po každom prejdení
SSE – Distribúcia, a.s.. Obecný
obec je povinná vykonať vyrozudo doby vyriešenia sťažnosti a
ťažkej techniky zabezpečil zmytie
úrad v Bodinej kontaktoval vemenie dotknutých odberateľov o
prebehlo dňa 16. 11. 2016.
denie spoločnosti, aby avizovanú
dĺžku prerušenia do 19.30 hodiny
skrátil na minimum. „Plánované
obmedzenie alebo prerušenie,
ktoré Vám bolo oznámené je
naplánované na čo najkratší
možný čas, s ohľadom na druh
a spôsob vykonávaných prác
ako aj s ohľadom na dodržanie bezpečnostných postupov
pri realizácii vyššie uvedenej
stavby. Našou snahou bude
vykonať práce v čo najkratšom
čase a po pominutí dôvodov na
obmedzenie dodávky elektrickej
Seniori z našej obce strávili decembrové popoludkultúrnom programe vystúpili deti z folklórneho
energie bude samozrejme táto
nie v duchu príjemnej vianočnej atmosfére, ktoré pod
súboru Dúbravček, FS Považan, tanečníčky zo
dodávka obnovená,“ vysvetlila
názvom „Posedenie pod stromčekom“ zorganizoval
Súkromnej základnej umeleckej školy manželov
P. Mikundová.
prednosta
Okresného
úradu
v
Považskej
Bystrici
Kardošovcov, Mužáci Moravia a lákadlom bol
Keďže práce prebiehali v neJozef Smatana. Posedenia sa zúčastnili seniori z obcí
spevák Otto Weiter.
priaznivom počasí, obecný úrad
považskobystrického okresu a z mesta Považská
Za obec Bodiná nominovala starostka obce
v Bodinej upozornil investora na
Bystrica.
Hlavným
bodom
programu
bolo
ocenenie
na
ocenenie Ľubomíra Brveníka, ktorý si z rúk
povinnosť čistenia miestnej koosobností z každej obce. Z Bodinej sa posedenia
prednostu okresného úradu prevzal ďakovný list za
munikácie. Spoločnosť Enerline,
zúčastnili Štefánia Hozdeková, Mária Daneková,
dlhoročnú aktívnu činnosť v prospech spoločenského
ktorá práce realizovala, pravidelAnna Brveníková a Ľubomír Brveník. V bohatom
a verejného života v obci Bodiná.
ne zabezpečovala upratovanie

Prevzal si ocenenie za aktivity v obci

Svätú omšu odslúžil misionár
V rímskokatolíckom kostole v Bodinej odslúžil 25. októbra svätú omšu
kaplán Pavol Filadelfi – misionár pochádzajúci z Považskej Bystrici,
pôsobiaci v Japonsku. V našom kostole bol po prvýkrát a svätú omšu
odslúžil za občanov Bodinej, za ich rodiny a za ich zosnulých príbuzných.
Veriaci využili možnosť vyspovedať sa, súčasťou svätej omše bola aj
zbierka na misijnú činnosť mladého kaplána. Pavol Filadelfi je už na
druhom kaplánskom mieste v Japonsku, na Slovensku bol na dovolenke a
porovnal množstvo veriacich v Japonsku a na Slovensku. „V Japonsku,
ktoré má 127 miliónov obyvateľov, sú len štyri percentá veriacich a
často sa mi stáva, že ľudia, ktorí nikdy nepočuli o kresťanstve, sa ma
pýtajú, či sa aj oni môžu modliť a či môžu vojsť do kostola. Dnes som
v Bodinej vyspovedal viac veriacich ako v Japonsku za tri roky,“ povedal mladý kaplán. Pavol Filadelfi príde najbližšie na dovolenku na
Slovensko o tri roky a vraj si rád nájde čase aj na Bodiancov.
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Cena káblovej televízie
PRUDKO NARASTIE
Komerčné televízie Markíza a
JOJ chcú spoplatniť svoje vysielanie pre divákov, ktorí ju sledujú
prostredníctvom televíznych operátorov. Od operátorov žiadajú, aby
jej od januára platili za programový
obsah niekoľkokrát vyšší poplatok
za zaradenie v základnej programovej ponuke, ako doteraz. Keďže
operátori nakladajú iba s peniazmi,
ktoré majú od svojich zákazníkov,
nátlak zo strany televízií bude
viesť k zvýšeniu ceny za služby
káblovej či IP TV televízie. Asociácia prevádzkovateľov káblových
telekomunikácií (APKT) s tým
nesúhlasí, a preto dáva divákom a
zákazníkom toto konanie televízie
Markíza a JOJ do pozornosti.
„Je nám ľúto, že sa tieto komerčné televízie rozhodli k takémuto
postupu, pretože je to na úkor
jej divákov a našich zákazníkov.
Táto požiadavka povedie k tomu,
že sa ceny za služby káblovej a
IP TV pravdepodobne zvýšia o
viac ako 3 eurá za mesiac, čo si
operátori neželajú a nesúhlasia s
tým. Považujeme za dôležité, aby
diváci vedeli, ak uvedené televízie neprehodnotia svoj prístup,
že príčinou zvýšenia ceny bude
iba rozhodnutie týchto televízií,“
povedal prezident APKT Robert
Ťavoda. Ako dodal, je ešte druhá
možnosť, ktorou je vyradenie
všetkých ich programov (Markíza,
Dajto, DOMA, JOJ, JOJ Plus a
WAU) z programových balíčkov
jednotlivých operátorov, čo by
však bolo v neprospech tak väčšiny divákov, ako aj televízie a
operátorov. „Uvedené poplatky za
obsah vysielania (pôvodne za HD
vysielanie) sú prehnané a prekračujú ceny špičkových tematických
kanálov, navyše s podmienkou ich
zaradenia do základných súborov
operátorov, čím cena základných
súborov stúpne aj o viac ako 50%.
Vysielatelia týchto staníc tak prechádzajú do segmentu platených
TV staníc, rovnako ako ostatné
monotematické filmové, športové,
či dokumentárne stanice s výrazne
menším a menej rušivým podielom
reklamy vo vysielaní. Operátori
ich vysielateľom platia poplatky,
ktoré následne zohľadňujú v cene
televíznych balíčkov. Od januára
hrozí, že to bude prípad aj týchto
staníc. Televízie tak budú divákom
a zákazníkom svoje vysielanie
účtovať dvakrát a to nielen cez
reklamu, ale aj prostredníctvom
poplatku nanúteného operátorom,“ dodal Robert Ťavoda.
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Za „káblovku“ zdvihli poplatky vo všetkých obciach
Keď v roku 2002 obec zabezpečila pre svojich obyvateľov a balíčky, aké TV programy by
káblovú televíziu, bola to pre občanov veľká služba. Vtedy však mohla zákazníkom ponúknuť.
nikto nepremýšľal, akú zodpovednosť na seba obec prevezme a Treba pripomenúť, že cena prograže technika, ktorá bola zakúpená, nebude fungovať roky a bude movej ponuky by sa rozpočítala
si vyžadovať aj modernizáciu. Niektoré obce previedli vlastnícke medzi užívateľov káblovej telepráva na spoločnosť KATES, naša obec však zostala jej vlastní- vízie a tí, ktorí zostanú pripojení,
kom. Stanice sú zastarané, televízie prestávajú v analógu vysielať, by za nové balíčky museli zaplatiť.
ľudia musia kupovať novšie, modernejšie televízne prijímače, Išlo by o jednorazové poplatky
obec digitálne stanice a prevádzkovatelia káblovej televízie rádovo od 100 do 200 eur, výška
by závisela od počtu užívateľov.
zdvíhajú poplatky. Obec však na „káblovku“ ročne dopláca.
Cena za káblovú televíziu
Vlastniť káblovú televíziu Preto spoločnosť KATES vyzvala
vzrastie od 1. 1. 2017 na sumu
znamená pre obec pravidelne občanov, ak majú požiadavky na
5,50 eur za mesiac a je potrebné,
nahadzovať vypadnuté progra- konkrétne televízne stanice, aby
aby občania podpísali dodatky k
my, platiť za elektrickú energiu ich nahlásili na obecný úrad.
Vo zvýšenom poplatku za rezmluvám, prípadne sa vyjadrili,
a platiť za výjazdy spoločnosti
transmisiu nie sú zahrnuté náklady
či chcú alebo nechcú byť naďalej
KATES.
užívateľmi káblovej televízie.
Obec Bodiná ponúkla spoloč- na servis a ďalšiu modernejšiu
Dôvodom zvyšovania poplatkov
nosti KATES odpredaj, prípadne technológiu, preto tvrdenie, že
za káblovú televíziu z pôvodnej
prenájom káblovej televízie s obec pre občanov nič nerobí je
sumy 2,66 eur na 5,50 eur je spotým, že si budú podnikateľské zavádzanie občanov, pretože obec
aktivity riešiť mimo obce, pretože káblovú televíziu každoročne
platnenie vysielania komerčných
obec je postavená do pozície, dotuje. Netreba zabúdať, že nie
televízií.
že zvyšuje poplatky. Obec je všetci občania využívajú služby
Na jar tohto roka boli pridané
v úlohe rukojemníka, pretože káblovej televízie a oni sa v tomto
programy a z pôvodných 13
v prípade spoločnosti KATES prípade môžu cítiť znevýhodnení.
máme 22. Po novom roku zostaZvyšovanie poplatkov za kábmusí v každom prípade pristúpiť
nú v analógovom vysielaní len
na nimi kladené podmienky. V lovú televíziu na sumu 5,50 eur
základné televízne programy a to
praxi to znamená, že spoločnosť sa týka aj obcí Dolná Mariková,
STV 1, STV 2, Markíza, DOMA,
KATES oznámi obecnému úra- Klieština, Hatné, Domaniža a
Šláger a TA 3. Programová ponuka sa môže meniť, záleží od
du, že zvyšuje poplatky, alebo Prečín.
Občania, ktorí nevedia stanice v
distribútora signálu a občania
že nainštalovala modernejšie
si musia stanice preladiť, počet
zariadenie a obec je v pozícii, digitálnom vysielaní naladiť, môžu
staníc však zostane zachovaný.
kedy má peniaze od občanov to nahlásiť na obecnom úrade.
Obecný úrad v Bodinej v súSuma podľa spoločnosti KATES
pýtať. A nejde o stovky eur, ale
je zaručená na celý rok 2017, aká
o tisíce. Spoločnosť KATES vislosti so zvyšovaním poplatkov
bude v roku 2018, bude záležať
odmieta odkúpenie zariadenia od zo strany spoločnosti KATES
od rokovaní medzi spoločnosťou
obce, využíva tak údajne schop- oznamuje občanom, aby do
KATES a majiteľmi televíznych
nosť obce vymôcť od občanov 15.12.2016 oznámili obecnému
úradu, či naďalej zostávajú užístaníc.
poplatok za káblovú televíziu.
Obec Bodiná v roku 2002
Na základe stretnutia so zá- vateľmi káblovej televízie. V prízakúpila a dala vybudovať telestupcami spoločnosti KATES pade, ak občania túto skutočnosť
vízne a káblové rozvody a stala
v kultúrnom dome užívatelia neoznámia, obecný úrad nahlási
sa tak ich vlastníkom. A keďže
káblovej televízie požiadali o spoločnosti KATES tých, ktorí
nemala licenciu na vysielacie
rozšírenie televíznej ponuky a dodatky k zmluve nepodpísali a
práva, prevádzkovateľom televídohodli, že spoločnosť KATES KATES užívateľov následne od
zie sa stala spoločnosť KATES.
vypracuje ponuku programov káblovej televízie odpojí.
Občania zaplatili účastnícky a
pripojovací poplatok vo výške
vtedajších 5000 Sk, domácností
bolo 134 a obec s občanmi
pouzatvárala zmluvy. Peniaze,
ktoré občania platia, idú na účet
prevádzkovateľa, teda spoločnosti KATES, obec nevytvára
zisk a v tomto roku hospodári so
stratou 120 eur. Ten, kto v roku
2002 zmluvu za obec podpisoval
pozabudol občanom oznámiť, že
technológia bude po rokoch zastaraná a bude vyžadovať ďalšiu
investíciu. A že poplatok, ktorý
Seniori z Bodinej sa stretli v kultúrnom dome pri príležitosti
bol na sume 2,66 eur, nemôže
mesiaca úcty k starším. Obecný úrad pre nich pripravil občerbyť zachovaný dlhé desaťročia.
stvenie a do nálady im zahrala hudobná skupina Chasa veselá.
V súčasnosti je z pôvodných
Účinkujúci speváci sú už všetci sami v dôchodkovom veku, preto
134 domácností pripojených 84,
okrem hudby a spevu sa spolu porozprávali a Bodianci si taktiež
počet zákazníkov z roka na rok
zaspievali. Hoci účasť na podobných akciách v obci značne klesá,
klesá a obec na káblovú televíziu
veríme, že budúci rok príde seniorov viac. A ako sa všetci zhodli:
ročne dopláca.
Tí, ktorí neboli, môžu banovať...

Uctili sme si starších
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Olympiáda seniorov v Podskalí
Seniori z našej obce sa dňa 7.
septembra zúčastnili Olympiády
seniorov v Podskalí, kde sa konal
už tretí ročník. Takmer dve desiatky
družstiev z obcí považskobystrického okresu a šiestich družstiev jednoty
dôchodcov bojovali o medaily. Naša
obec sa zúčastnila po prvýkrát a zastupovali nás Ľudmila Dúbravková,
Anna Romanová, Anna Dúbravková
a Rudolf Dúbravka. Súťažiaci si
zmerali sily v hode loptičkou na cieľ,
behu na 100 metrov, kopaní lopty na
bránu a behu s fúrikom cez prekážky.
Starostovia obcí súťažili vo voľnej

disciplíne a to v behu s fúrikom, v
ktorom sedel jeden zo seniorov,
v našom prípade Rudolf Dúbravka. Úlohou bolo, aby starostka
prekľučkovala s fúrikom pomedzi
kužele k nádrži s vodou, ktorú Rudolf
Dúbravka natlakoval a starostka
prúdom vody zhadzovala plastové
fľaše. Hoci sa aj v tejto disciplíne
bojovalo o umiestnenie, išlo hlavne
o zábavu, ktorá sa v každom prípade
vydarila.
Olympiády sa zúčastnilo približne
dvesto seniorov z okresu Považská
Bystrica a Vranov nad Topľou,

podujatie zorganizoval prednosta
Okresného úradu v Považskej Bystrici Jozef Smatana. Súťažiaci mali
k dispozícii občerstvenie, guláš,
kofolu, akciu obohatilo kultúrnym
programom vystúpenie hudobnej
skupiny Chasa veselá a hlavným
ťahákom bol spevák Dušan Grúň.
Na priebeh olympiády dozerala
hokejová legenda Jozef Golonka,
ktorý aj zapálil olympijský oheň.
Veríme, že Olympiády seniorov
sa zúčastní naša obec aj budúci rok
a to s väčším počtom súťažiacich
seniorov.

STRANA 7

Mikuláš zavítal
aj do Bodinej
V pondelok podvečer navštívil deti Mikuláš s anjelom a
pýtal sa, či poslúchali. A keďže
poslúchali a vedeli aj básničky,
čert tak do vreca žiadne nevzal.
Ale vraj by aj vedel, koho z
dospelých by zobral, no také
veľké vrece že nemá...

Deti sa s prázdninami rozlúčili opekačkou
Obecný úrad v Bodinej pripravil
v auguste na futbalovom ihrisku
pre členky únie žien a deti opekačku – rozlúčku s prázdninami. Pre
deti boli pripravené športové hry,
zmerali si sily v hádzaní loptičkou
na cieľ, napĺňaní pohára vodou
z vodnej pištole, triafaní balónov
do krabice, skákaní vo vreci a v
strieľaní zo vzduchovky. Rodičom
a starým rodičom sa disciplíny
zdali byť jednoduché, preto si ich
sami vyskúšali a presvedčili sa, že
to tak nie je. Víťaznú prevahu mali
naše ratolesti. Horúci letný deň bol
ako stvorený na kúpanie, preto deti
súťaž so striekacou pištoľou využili

na osvieženie. Počas športovania sa
posilnili špekačkami, ktoré si samy
opiekli. Cieľom športového popo-

Prevahu majú chlapci
V novembri si na Obecnom úrade v Bodinej prevzali
rodičia peňažný príspevok pri narodení dieťaťa. Vo
vyplácaní dodržiava obec zásady, ktoré boli prijaté
poslancami 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 štyria chlapci: Tomáško
Kršík, Lukáško Roman, Riško Ondrejka a Martinko
Sovík. Starostka obce odovzdala rodičom detí 300 eur
pre každé narodené dieťa. Rodičom a ich ratolestiam
prajeme veľa zdravia a veríme, že sa naša obec bude
naďalej rozrastať.

ludnia bolo, aby sa deti pohybovali
na čerstvom vzduchu a aby nesedeli
doma pri počítačoch a mobiloch.

Vianočné balíčky
pre seniorov
Obecný úrad v Bodinej aj
tento rok pripravil pre občanov
nad 70 rokov vianočné balíčky.
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Blahoželáme novomanželom
1. 10.

V Prečíne vítali do života našich najmladších občanov

Ing. Katarína Villínová
a MUDr. Mojmír Hric

29. 10. Ivana Romanová
a Ján Ondrejka

V sobotu 8. októbra v obradnej sále v Prečíne uvítali do života najmladších občanov
obce Prečín a Bodiná. Rodičia si vypočuli príhovor starostu Obce Prečín Antona
Lagíňa, zapísali sa do pamätnej knihy a odniesli si darčeky pre svoje ratolesti.

Komu prekáža lampa pri dome smútku?
Obecný úrad pravidelne monitoruje funkčnosť verejného osvetlenia a dodávateľskú
firmu informuje, ktoré lampy nesvietia. Naposledy opravovali lampy 4.11.2016, keď ich
nesvietilo šesť. Dôvod, prečo nesvietila lampa
pri dome smútku, bol prekvapujúci. Niekomu
osvetlenie pri dome smútku pravdepodobne
prekážalo a na lampe odpojil poistku. Lampa
na tomto mieste má opodstatnenie, miesto pri

OZNAMY
OBECNÉHO ÚRADU
Obecný úrad v Bodinej podpísal dodatok k
zmluve so spoločnosťou Stredoslovenská energetika, a.s., ktorou dosiahne úsporu na elektrickej
energii šestnásť percent ročne.
lll
Obecný úrad v Bodinej dal nainštalovať do
piatich stĺpov verejného osvetlenia v centre obce
súmrakové spínače. Lampy sa tak na noc pred
obchodom, pohostinstvom, obecným úradom a
domom smútku nebudú vypínať, budú svietiť celú
noc. Dôvodom je opakujúca sa trestná činnosť v
našej obci – vlámanie sa do budovy obecného úradu
a vlámanie sa do predajne potravín. Súmrakový
spínač je nastavený na stmievajúce počasie, preto
sa môže stať, že lampy budú zapínať a vypínať s
pár minútovým rozdielom, ako lampy ostatné.
lll
Obecný úrad v Bodinej dal nainštalovať na
schodisko vedúce do rímsko-katolíckeho kostola
dva reflektory s pohybovým senzorom.
lll
Spoločnosť MEGAWASTE žiada občanov,
aby vrecia s plastami zaväzovali a aby plastové
fľaše do vriec dávali STLAČENÉ, čím ušetria
miesto vo vreci.

dome smútku je obľúbené pre určitú skupinku
ľudí a táto lokalita sa nie po prvýkrát stala
terčom vandalov. V najbližšej dobe vykoná
obecný úrad v blízkosti domu smútku výrub

Upozornenie pre vodičov

TERÉNNYCH ÁUT
Poslanci obecného zastupiteľstva
upozornili na problém s bezohľadne
jazdiacimi vodičmi na terénnych autách
v katastri našej obce, sťažujú sa im občania, ktorí popri ceste bývajú. Údajne na
autách jazdia aj mladíci, ktorí ani nie sú
držiteľmi vodičského oprávnenia a vraj
čím viac blata v lese, tým lepší zážitok
z jazdy. Poľné cesty sú zničené, autá sú
zablatené až po samé okná a strechu a
po zjazde z lesnej cesty znečisťujú obecné
komunikácie, ktoré musia čistiť obyvatelia
bývajúci popri ceste. Hoci sa menovite
o jazdiacich deťoch i dospelých v obci
vie, zatiaľ ich mená uvádzať nebudeme a
bolo by vhodné, aby rodičia detí vykonali
kroky, ktoré by viedli k náprave. Jazda v
chránenej krajinnej oblasti je trestným
činom a jazda bez vodičského oprávnenia
a znečisťovanie miestnej komunikácie
je priestupkom a povinnosťou každého
občana je trestnú činnosť nahlásiť. Aby
sme sa však v našej obci tejto skutočnosti
vyhli, bolo by rozumné trestnej činnosti sa
nedopúšťať. A ten, kto už musí z nejakého
dôvodu po ceste prejsť, nech berie ohľad
na to, v akom počasí na cestu vyjde a po
sebe nech cestu aj vyčistí.
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SPOMÍNAME
„Z Vašich očí žiarila láska a dobrota,
budete nám chýbať do konca života.
Hoci ste odišli, žijete stále,
naši milovaní. Lebo neumiera ten,
kto žije v našich srdciach.“

Počas uplynulých dní nás
opustili naši drahí:
26. 9. 2016 Margita Ščotková
24. 10. 2016 Ján Kľúčik

Blahoželáme
jubilantom

Dňa 28. novembra sa dožila krásneho
životného jubilea 80 rokov
pani Anastázia Dúbravková.
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 v Bodinej.

