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INFORMAČNÉ NOVINY PRE OBYVATEĽOV OBCE BODINÁ

Mamičky sme si uctili kvietkom i skvelým programom
Oslavy Dňa matiek sa stali v našej obci už tradíciou a práve
prvá májová nedeľa patrila všetkým našim mamičkám. Obecný
úrad pre ne pripravil posedenie v kultúrnom dome, na ktorom
nechýbal bohatý kultúrny program, občerstvenie i kvietok.
Svojím vystúpením potešili
miesto má na javisku aj Samko
mamičky pásmom básní a
Boško, ktorý zvučným hlasom
scénok naše detičky, s ktorými
zaujal celé publikum. Bodiansky
nacvičovala Mirka Kresáňová,
spevokol vždy krásne zladený
zaspieval Samko Boško, úžastaktiež zanôtil príjemné piesne.
ný koncert predviedol gitarový
Premiéru v našej obci mali
krúžok STRINGS z V. základnej
gitaristky pod vedením Lenky
školy v Považskej Bystrici pod
Kľúčikovej. Šikovné mladé
vedením Lenky Kľúčikovej,
slečny zahrali, zaspievali a
zaspievali členovia Bodianskeho
hlavne zaujali svojím talentom.
spevokolu a na záver slovom i
No a na záver? Na pódium sa
lahodnými piesňami zaujali a
postavili členovia súboru Mužáci
hlavne potešili členovia súboru
Moravia. Päť statných chlapov
Mužáci Moravia.
s výraznými hlasmi priniesli do
Aj tento rok sa zišli mamičky i
Bodinej veľa dobrej nálady v pobabičky, aby si svoj sviatok užili.
dobe veselého slova a skvelých
Paťka, Emka, Kristínka, Žanetka,
Barborka, Natálka, Timea,
Miška, Jožko, Matej a Samko
Boško, to sú deti, ktoré zaujali
V mesiaci máj začala obec s reprirodzenosťou a talentom. Hoci
alizáciou projektu „Rekonštrukcia a dobudovanie poľných ciest
občas vypadne veršík a stečie
v katastri obce Bodiná“. Dňa 3.
slzička po líčku, to sú chvíle,
apríla 2017 odovzdala starostka
ktoré sú ocenené potleskom, preobce stavenisko zhotoviteľovi –
tože každý vie, že stáť na pódiu a
spoločnosti DOPRASTAV, a.s.,
recitovať pred veľkým publikom,
ktorý začal práce vykonávať
je veľmi náročné. Stačí malá
podľa presného harmonogramu
nápoveda, povzbudenie a básne
prác. Práce budú prevedené
idú jedna radosť. S neuveriteľnou
najskôr na komunikáciách,
ľahkosťou sa deti predstavili v
ktoré budú spevnené asfaltovou
humorných scénkach, za ktoré
zmesou, neskôr prídu na rad
si vyslúžili dlhý potlesk. Svoje
štrkové. Intenzita prác bude

piesní. Ich prítomnosť pohladila
nielen dušu, ale aj oči .
Každá mamička i babička si
pri vstupe do kultúrneho domu
prevzala kvietok z rúk poslancov
obecného zastupiteľstva Petra
Dúbravku a Miroslava Brveníka
a na stoloch bolo pre všetkých
pripravené občerstvenie – zákusky, chlebíčky, káva, čaj i vínko.
Obecný úrad ďakuje Jozefovi
Zaťkovi, Martinovi Sovíkovi a
Petrovi Poteckému za finančnú
pomoc pri organizovaní vydareného podujatia.
Veríme, že si každý odniesol
kus kultúrneho zážitku, pretože
program bol zaujímavý, pútavý,
no skrátka úžasný.

Začali sme s rekonštrukciou ciest
záležať od počasia.
V prípade, ak majú občania
požiadavku na vyasfaltovanie
súkromných úsekov a vjazdov
do dvorov, nech sa obrátia na
obecný úrad s tým, že úsek si
uhradia z vlastných prostriedkov. Na základe objednávky im
bude vypočítaná cena stanovená
zhotoviteľom podľa objednaných
metrov štvorcových a obecný úrad
následne práce preplatí zhotoviteľovi na základe vystavenej faktúry
zo spoločnosti DOPRASTAV, a.s..

Spoločnosť DOPRASTAV, a.s.
zároveň každému občanovi vystaví potvrdenie (súpisku), koľko
asfaltovej zmesi mu bolo dodané.
Obecný úrad upozorňuje občanov na zvýšený pohyb veľkej
techniky a mechanizmov po obci
a zároveň prosí o toleranciu pri
znečisťovaní miestnej komunikácie. Zamestnanci spoločnosti
Doprastav cesty pravidelne čistia,
nie je to však možné po prejdení
každého jedného auta.
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EDITORIAL
Záverečný účet obce prezrádza, ako obec za uplynulý
účtovný rok hospodárila. Za
rok 2016 môžem povedať, že
s celkom slušným zostatkom,
viac ako 23 tisíc eur. A keď
k tomu pripočítam zostatok z
predchádzajúceho účtovného
obdobia, dostanem sa na sumu
viac ako 34 tisíc eur. Som
rada, že aj napriek početným
aktivitám zo strany obecného
úradu vidno na bankovom
účte, že vieme aj urobiť a ešte
aj ušetriť.
Tento rok sa uchádzame o
viaceré dotácie, ktoré sú podmienené spolufinancovaním zo
strany obce. Ušetrené peniaze
tak budú v prípade úspešného
pridelenia investované do aktivít, ktoré by sme chceli zrealizovať tento a nasledujúci rok.
V rámci dosiahnutia finančných úspor je občas
nutné pristúpiť aj ku krokom,
ktoré veľmi populárne nie
sú. Ušetrené peniaze je však
stále do čoho investovať, veď
požiadavky zo strany občanov
sa hrnú z každej strany...
opraviť, vybudovať, kúpiť... A
to sa v zápisniciach poslancov
obecného zastupiteľstva od
roku 2010 uvádza, že prebytok z predchádzajúcich rokov
bol použitý na výstavbu obce.
Občas rozmýšľam na akú...
Rúry, budova základnej školy,
futbalové ihrisko, kulturák, to
všetko ešte len na investície
čaká. Všetko, čo sa kedysi, dá
sa povedať, pred desiatkami
rokov vybudovalo, chátra a
vyžaduje si opravu.
V tomto čísle Bodianskych
noviniek sme uverejnili oznam,
že hľadáme obecného kronikára. Nie preto, aby pokračoval
v starej, ale aby začal písať
kroniku novú. Prečo? Lebo
žiadnu nemáme. Vraj ju má
bývalý poslanec Národnej
rady SR László Nagy. Nemá,
osobne som s ním hovorila.
Obecná kronika sa poskytuje
občanom k nahliadnutiu a
požičiava sa len so súhlasom
starostu obce. Nehovoriac
o tom, že povinnosť viesť
obecnú kroniku vyplýva obci
zo zákona. Jej strata má pre
obec nevyčísliteľnú historickú
škodu. Tá nová ešte veľkú hodnotu mať nebude, ale raz naše
deti, vnúčatá a pravnúčatá si
v nej prelistujú...
Marcela Filová
starostka obce

Rokovanie starostov na okresnom úrade
odstávka premávky v smere od
Starostovia obcí považskobystrického okresu sa v januári stretli
Udiče do Púchova, obchádzka
na pracovnom stretnutí v budove Okresného úradu v Považskej
bude možná cez Sverepec. Prvá
Bystrici. Vedúci jednotlivých odborov informovali starostov o
odstávka začala už v marci tohto
legislatívnych zmenách a povinnostiach.
roka.
Vedúca katastrálneho úradu
tokov vykonávajú aj zamestnanci
Z pozemkového a lesného
upozornila starostov hlavne na
okresného úradu. Ďalej upozornil
odboru informovali starostov o
povinnosti, týkajúce sa poskystarostov na doplnenie povodňovydávaní rozhodnutí o odňatí
tovania podkladov, ktoré idú z
vého plánu a jeho aktualizáciu.
pôdy pre stavebné účely a o
obce na kataster, aby boli právne
Vedúci odboru dopravy a polegalizácii jestvujúcich stavieb.
v poriadku.
zemných komunikácií upozornil
Vedúca odboru požiadala o
Vedúci odboru krízového riadena dodržiavanie platnej legislatívy
súčinnosť, aby obec upozornila
nia požiadal starostov o zaslanie
pri vyhotovovaní rozhodnutí
vlastníka pozemku v extraviláne
zoznamu občanov oslobodených
týkajúcich sa cestnej dopravy.
mimo zastavaného územia obce na
od výkonu mimoriadnej služby z
Nezabudol pripomenúť sankcie,
nepokosený pozemok a následne
dôvodu mobilizačného cvičenia.
aké občanom hrozia pri porušení
to nahlásila na okresný úrad. Ten
Pre tento rok platí oslobodenie
zákona, či dopustenia sa priestupzašle vlastníkovi upozornenie.
ročníkov narodenia 1962 a mladku, ale aj možnosť odpustenia časti
K slovu sa dostali aj hasiči z
ších. V mesiaci október sa bude
pokuty v prípade, ak priestupca
Okresného riaditeľstva hasičského
konať pod gestorstvom Ministeruhradí 2/3 výšky sankcie do doby
a záchranného zboru v Považskej
stva obrany mobilizačné cvičenie
15 dní.
Bystrici. Upozornili na dozeranie
okresov Považská Bystrica a Nové
Ďalej informoval o najnovších
pravidelných revízií, uskutočňoMesto nad Váhom, z ktorých vyprojektoch v cestnej doprave a
vanie pravidelnej kontroly konberú dve obce, ktorých názvy budú
o pripravovanej rekonštrukcii
trolnými skupinami, označovanie
známe až 24 hodín pred cvičením.
starej časti Orlovského mosta a
únikovej cesty a pod. Hasiči
Od mobilizačného cvičenia budú
križovatky pri Orlovom. Tiež je
taktiež zhodnotili spoluprácu s
teda oslobodení muži od 55 rokov.
naplánovaná prekládka železničdobrovoľnými hasičskými zbormi
Obecný úrad vypracoval zoznam
nej trate, ktorej súčasťou budú
a pripomenuli zmeny, ktoré sú v
mužov, ktorí by mohli byť do
vybudované dva tunely. V čase
platnosti pre dobrovoľnú požiarnu
mobilizácie povolaní.
prác bude každý druhý víkend
ochranu.
Zamestnankyňa odboru sta(piatok popoludní, sobota, nedeľa)
rostlivosti o životné prostredie
informovala o výsledkoch kontrol,
ktoré počas roka v rámci kompetencií vykonávajú. Uviedla, že
žumpy, ktorých výstavbu povoľuje
obec ako príslušný stavebný úrad,
sa už nepovoľujú ako trvalé stavby,
ale ako stavby dočasné. Taktiež
povolenie na odber podzemnej
doby vydáva obec na obdobie
desiatich rokov, potom sa môže
doba predĺžiť.
Vedúci odboru starostlivosti
o životné prostredie upozornil
Ženy z našej obce si pripomenuli staré časy pri drápaní peria. V
starostov na nutnosť kontroly
kultúrnom dome sa týždeň schádzali pri drápačkách a veru bol o ne
vodných tokov, aby v prípade
záujem. Prišli všetky generácie, mladšie, staršie, ale aj najmladšie.
záplav nebol potok zanesený
Týždňová robota vyvrcholila presne na Medzinárodný deň žien,
odpadom a odpad tak nebránil odkedy ženy spoločne tento sviatok oslávili pri koláči, káve a čaji. A
tekaniu vody. Kontrolu vodných
pre každú bol pripravený kvietok.
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Vlani sme hospodárili
s rekordným prebytkom
Za rok 2016 zaznamenala Obec Bodiná rekordnú
úsporu v hospodárení vo výške 23 628 eur. Celkový
kumulovaný prebytok, teda plus suma úspor z rokov
predchádzajúcich, dosiahla vo výške 34 145,98 eur. Vlaňajšie hospodárenie obce je najlepšie v porovnaní s rokmi
predchádzajúcimi. Napriek tomu, že sa v obci neustále
investuje, rekonštruuje, inovuje, je hospodárenie viac
ako pozitívne. Pre porovnanie, ako obec hospodárila v
predchádzajúcich rokoch, uvádzame nasledovnú tabuľku:
Rok Príjem (EUR)
2016
126 171
2015
198 427
2014
108 026
2013
121 807
2012
120 433

Výdaj (EUR)
102 543
185 141
99 874
119 529
110 907

Rozdiel (EUR)
23 628
13 286
8 152
2 278
9 526

Podľa zápisníc z rokovaní poslancov obecného zastupiteľstva bol prebytok z rokov 2010 a 2011 investovaný
do výstavby obce, v rokoch 2012, 2013 do rekonštrukcie
verejného osvetlenia a z roku 2014 do rekonštrukcie
verejného osvetlenia a rekonštrukcie kultúrneho domu.
Prebytok z rokov 2015 a 2016 bol použitý na výstavbu
obce.

Stretnutie s Petrom Pellegrinim
Starostovia obcí Považskobystrického okresu sa
stretli na Mestskom úrade v Považskej Bystrici s podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciu
Petrom Pellegrinim.
Starostovia upozornili na čerpať. Po tom, ako boli
problém s verejným obsta- výzvy zrušené, bola na
rávaním a ich zodpoved- mieste otázka, kedy budú
nosť za správnosť v procese vyhlásené výzvy nové. V
verejného obstarávania. prípade Obce Bodiná ide
Taktiež spomenuli zlú o projekty rekonštrukcie
spoluprácu so Slovenským kultúrneho domu a mopozemkovým fondom pri dernizáciu športoviska.
vysporadúvaní pozemkov, Podpredseda vlády ubezktoré SPF spravuje.
pečil starostov, že výzva
Keďže vicepremiér za- bude vyhlásená najneskôr
stáva rezort, pod ktorý spa- v júni tohto roka s tým, že
dá čerpanie eurofondov, dokumentácie, ktoré boli
starostovia sa zaujímali na tento účel vypracované,
hlavne o termíny, kedy budú opätovne použiteľné.
sa budú môcť peniaze

Obec Bodiná sa v tomto roku
uchádza o nasledovné dotácie:

Také čisté parkety už dávno neboli
Parkety v kultúrnom dome neboli čistené už dlhé
roky. Hoci je „kulturák“ v takom stave, že by sa v
ňom zišlo zrekonštruovať takmer všetko, iniciatívy
sa chopili naši futbalisti. Požičali čistiaci stroj na
parkety a jednu studenú januárovú sobotu od rána
brúsili, čistili a leštili. Samozrejme, že sa k nim pridali
aj ženy a pomohli hlavne pri brúsení popri stene a
pri vysávaní, prachu bolo teda až až. Parkety boli už
dlhšiu dobu zanedbané, a tak špina z nich išla dolu
ťažko. Chalani stihli vybrúsiť parkety týždeň pred
Futbalistickým plesom.

Ministerstvo financií SR: Rekonštrukcia a modernizácia
budovy obecného úradu – požiarnej zbrojnice v sume 15
000 eur, z toho spoluúčasť obce na projekte je 10%.
lll
Ministerstvo vnútra SR: Žiadosť o hasičské vozidlo
IVECO DAILY CAS 15 a protipovodňový vozík.
lll
Ministerstvo vnútra SR: Žiadosť o dotáciu na výstavbu
novej hasičskej zbrojnice v obci Bodiná, výška dotácie
35000 eur, z toho spoluúčasť obce 5%.
lll
Ministerstvo vnútra SR: Kamerový systém Obce Bodiná, výška požadovanej dotácie 6000 eur, z toho spoluúčasť
obce 20%.
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Pridali sme nové
lampy verejného
osvetlenia
Vzhľadom k požiadavkám
občanov a skutočnosti, že sa
počas rekonštrukcie verejného
osvetlenia neosadili lampy
podľa potreby, obecný úrad
osadil nové lampy na piatich
miestach. V troch prípadoch
zakúpil aj stožiare a dve lampy
umiestnil na existujúce betónové stĺpy. Išlo o miesta na
Rovianke – pri soche Panny
Márie, kde križovatka ciest
nebola dostatočne osvetlená,
na ceste na futbalové ihrisko,
v ulici pri pohostinstve, v ulici
„ku Kuricom“ a v areáli bývalej základnej školy. Lampy sú
LED-kové a úsporné.
V osádzaní ďalších lámp
bude obec pokračovať na budúci rok podľa situácie, ako bude
v obci pokračovať výstavba.
Obecný úrad žiada občanov o
pochopenie, že nie ku každému
rodinnému domu sa môže verejné osvetlenie osadiť. Lampy
slúžia na osvetlenie verejného
priestranstva a miestnych komunikácií a nie na osvetlenie
dvorov rodinných domov.

Fašiangový sprievod v Bodinej
Tento rok sa ujali organizovania Fašiangov v našej obci členky
Únie žien v Bodinej. Už niekoľko týždňov pred sprievodom
pripravovali nové, zaujímavé a
nápadité masky.
Bolo zaužívané, že prasiatko
na Fašiangy daroval obci Milan
Lazový. Žiaľ, hoci sme boli na
to zvyknutí, tento rok sa situácia
zmenila. Aby tradícia nezanikla,

starostka obce zakúpila prasiatko
od Milana Štábela z vlastných
prostriedkov, a tak tradičná
zabíjačka prišla na rad v piatok
ráno, aby v sobotu mali ženy čas
na sprievod a ďalšie prípravy na
fašiangovú zábavu.
Od skorého sobotňajšieho rána
zneli dedinou veselé pesničky,
vyvoniavali šišky a iné dobroty.
V každom dome čo to ponúkli, i

pálenka bola. Po tom, ako masky
prešli celú obec, v kultúrnom
dome už čakali pre fašiangujúcich zabíjačkové špeciality
– jaternice, tlačenka, pečienka a
pravá fašiangová zábava s bohatou tombolou. O polnoci prišla
na rad tradícia - pochovávanie
basy. A zábava? Ako inak, ak
nie do skorého nedeľného rána...

Cestári vymenili
informačnú tabuľu
Na informačnej tabuli pri
vstupe do našej obce sa po
rokoch prejavil zub času.
Začala sa olupovať a pomaly
už ani nápis BODINÁ nebol
čitateľný. Obecný úrad v
Bodinej na túto skutočnosť
upozornil vlastníka komunikácie a správcu cesty
Správu ciest TSK. Reakcia
správy ciest bola okamžitá
a hneď na druhý deň bola
tabuľa vymenená za novú.

Vianočné tvorivé dielničky
Tretiu adventnú nedeľu sa v kultúrnom dome konali už po druhýkrát Vianočné tvorivé dielničky. Deti
vlastnoručne vyrábali ozdoby, zdobili stromček a podujatie obohatilo kultúrne vystúpenie našich šikovných
ratolestí a Bodianskeho spevokolu. Na záver, ako inak,
prišiel Mikuláš s anjelom a čertom, ktorí pre všetky deti
priniesli balíčky. Počas celého večera rozvoniavala po
kultúrnom dome kapustnica, punč, oblátky a zemiakové
posúchy. Každý, kto prišiel, mohol si výrobky zakúpiť.
Atmosféru Vianoc priblížila pieseň Tichá noc v podaní
detí a Bodianskeho spevokolu.

Obecný úrad v Bodinej zakúpil lavičky, ktoré umiestnil pred rímskokatolícky kostol a hojdačky pre najmenšie deti, ktoré sú súčasťou
detského ihriska v areáli bývalej základnej školy.
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Druhý ročník Plesu futbalistov sa opäť vydaril
Po úspešnom prvom ročníku Futbalistického plesu sa milovníci
tancovania a dobrej zábavy dočkali aj ročníka druhého, ktorý sa
uskutočnil v sobotu 21. januára v Kultúrnom dome v Bodinej.
Program počas celého večera moderoval Milan Yetti Kováčik,
do tanca hrala hudobná skupina Impulz.
Úvodná reč patrila predsedovi
nielska. Veľkoryso ponúkal na
klubu TJ Horec Bodiná Petrovi
začiatku niekoľko stovák eur, s
Dúbravkovi a starostke obce
manažérom španielskeho klubu
Marcele Filovej, ktorá následne
vyjednával, nakoniec sa dohodol
otvorila ples valčíkom. Po pra novou posilou TJ Horec Bodiná
vom tanečnom kole nasledoval
sa stal Stanko.
kultúrny program, v ktorom sa
Po programe nasledovala
predstavil FS Limbora a futchutná večera a hudobná skupibalisti si pripravili prezentáciu
na nenechala plesajúcich dlho
svojich úspešných futbalových
vysedávať. Tanečné kolá boli
okamihov. No a tradične sa
popretkávané zaujímavosťami,
predstavili v úsmevnej scénke,
jednou z nich nesporne bolo
v ktorej sa tréner vybral kúpiť
kopanie na bránku. Tentoraz
nového hráča do ďalekého Španekopali futbalisti, ale všetky

Stromy pri dome smútku
Priestor pri dome smútku prešiel radikálnou úpravou.
Od doby, kedy sa v jeho blízkosti vysádzali stromy,
nikto prebierku nevykonal a tak rástli nahusto. V jedno
sobotné dopoludnie Peter Dúbravka st., Peter Milo,
Peter Dúbravka ml., Marián Milo, Miroslav Brveník
a Vladimír Dúbravka motorovou pílou stromy spílili,
niektoré konáre orezali. Priestor tak zostal presvetlený
a v tejto lokalite bude obecný úrad vykonávať ďalšie
úpravy na skultúrnenie centra obce.

ženy v slávnostných róbach.
Niektoré skúsili v lodičkách,
niektoré bez topánok. Bránu
trafili len štyri ženy, víťazkou
sa stala mama futbalistu Michala
pani Drahomíra Nováková, ktorá
bez topánok suverénne porazila
všetky ženy. Podľa trénera Jara
Kopáča to bolo jednoduché a
tak ho obecenstvo vyzvalo, aby
predviedol, ako sa majú góly

strieľať. Na veľké prekvapenie
všetkých ani on netrafil a za
potlesku povedal, že len chcel
ukázať, ako sa to robiť nemá.
Pred polnocou sa plesajúci
dočkali tomboly, do ktorej
sponzori venovali hodnotné
ceny a po ďalšom tanečnom kole
výbornej kapustnice. Skvelá zábava pokračovala až do skorých
ranných hodín.

Výstup na Vysoký vrch
Pätnástemu ročníku novoročného výstupu na Vysoký vrch tento
rok počasie mimoriadne prialo, a tak sa milovníci turistiky zišli 1.
januára na Vysokom vrchu. Každý, kto príjemnú prechádzku zvládol,
si odniesol od členov KST Horec Bodiná odznak a po šťastlivom
návrate bol pre turistov pripravený v kultúrnom dome guláš a na
zahriatie domáca pálenka od Jozefa Vanča. Guláš pre každého, kto
novoročný výstup absolvoval, navarili futbalisti.
Už v predvečer prvého januára, teda na Silvestra, si turisti tradične
vyšli na Vysoký vrch a o polnoci zapálili ohňostroj, ktorý bolo vidieť
po celej obci.
Obecný úrad ďakuje všetkým, ktorí sa zúčastnili a ktorí sa na
organizovaní podujatia podieľali.
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OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU
Obecný úrad v Bodinej zakúpil dve
1100 litrové nádoby na komunálny odpad,
ktoré umiestnil v blízkosti cintorínov.
Zároveň opätovne upozorňuje občanov,
aby do nádob nehádzali kamene a burinu
z pozemkov.
lll
Obecný úrad začal tento rok s výberom daní až v mesiaci máj, dôvodom
bol prechod na nový systém, ktorý
si vyžiadal prenos dát. Zamestnanci
obecného úradu museli ručne nanovo
nahadzovať všetky údaje, parcely, výmery. V prípade akýchkoľvek zmien,
týkajúcich sa vlastníctva od roku 2017,
bude každý daňovník povinný vypísať
daňové priznanie a podať ho na obecnom
úrade v zákonnej lehote do 31.1.2018.
lll
Obecný úrad v Bodinej zakúpil pletivo
na oplotenie rezervoáru skupinového
vodovodu „Biela voda“.
lll
Obecný úrad v Bodinej podal žiadosť o pridelenie novej cisternovej
automobilovej striekačky zn. Iveco
Daily a protipožiarneho vozíka, ktoré
sú potrebné pre zásahovú činnosť DHZ
v Bodinej. Obce mali možnosť uchádzať

sa aj o dotáciu na rekonštrukciu a modernizáciu budovy požiarnej zbrojnice.
Keďže obec Bodiná nevlastní budovu
požiarnej zbrojnice, nemôže o dotáciu
na rekonštrukciu požiadať. Garáž, v ktorej dobrovoľní hasiči parkujú požiarne
vozidlo, je súčasťou budovy obecného
úradu a podmienkou získania dotácie
je vlastnícky list k budove požiarnej
zbrojnice. Obecný úrad z toho dôvodu
podal žiadosť na Ministerstvo vnútra
SR o nenávratnú dotáciu na výstavbu
novej hasičskej zbrojnice.
lll
Obecný úrad v Bodinej upozorňuje
občanov, aby elektroodpad (chladničky,
sporáky, práčky, televízory, počítače a
pod.) umiestňovali na určené miesto len
v čase, ktorý bude vyhlásený v obecnom
rozhlase. Zberová spoločnosť vyváža
elektroodpad 2-krát do roka a stáva sa, že
občania privezú odpad nasledujúci deň,
kedy bol zo zberného miesta odvezený.
V takom prípade zostane na mieste až do
času ďalšieho vývozu, teda minimálne pol
roka. Obecný úrad preto vyzýva občanov,
aby termín dodržiavali a nevytvárali tak
čiernu skládku.
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SPOMÍNAME
Neplačte, že sme odišli,
len pokoj nám prajte
a v srdci večnú spomienku
si na nás zachovajte...
Počas uplynulých dní nás
opustili naši drahí:
9. 2. 2017
Viera Rašková
16. 3. 2017 Marta Bošková
3. 5. 2017
Lambert Boško

Vitaj medzi nami
6. 1.

Šimonko MRIŠO

Otváracie hodiny predajne
potravín Coop Jednota:
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
Sobota:

6.30 - 12.00
zatvorené
6.30 - 16.00
6.30 - 16.00
6.30 - 16.00
6.30 - 11.00

PRACOVNÁ PONUKA
Obecný úrad v Bodinej hľadá
OBECNÉHO KRONIKÁRA.
Podmienkou je výborná znalosť
slovenského jazyka, pekné písmo,
znalosť obecnej problematiky a
občianska vyspelosť.

Ochranné pásmo
Letiska Žilina

Zmena zberu separovaného odpadu - plastov
Obecný úrad v Bodinej oznamuje občanom, že v rámci skvalitňovania služieb,
týkajúcich sa separovaného zberu, od
mesiaca marec prešiel z vrecového zberu
plastov na separovaný zber kontajnerový.
Z toho dôvodu zabezpečil v spolupráci
so spoločnosťou ENVI-PAK, a.s. a MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., žlté
1100-litrové nádoby v počte 10 kusov,
ktoré rozmiestnil po obci. Znamená to,
že zber sa už nebude vykonávať zvozom
plastových vriec na obecnom traktore, ako
to bolo zaužívané.
Občania už taktiež nebudú dostávať
plastové vrecia, pretože ich spoločnosť
MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o. z
dôvodu zmeny už nebude poskytovať.

Plasty treba vhadzovať stlačené, aby sa v
kontajneri ušetrilo miesto.
Obecný úrad upozorňuje občanov, aby
plasty vhadzovali len do žltých kontajnerov rozmiestnených po obci a nenosili
odpad za predajňu potravín COOP Jednota,
nakoľko ten sa už odvážať nebude. Odpad,
ktorý tam občania nazhromažďujú, sa považuje za čiernu skládku. Z toho dôvodu
upozorňuje na prísny zákaz sypania a
skladovania odpadu akéhokoľvek druhu
na tomto mieste.

Dopravný úrad divízia civilného letectva doručil Obci Bodiná rozhodnutie o
určení ochranného pásma Letiska Žilina.
Z dôvodu plánovaného predĺženia vzletovej a pristávacej dráhy z dĺžky 1150
metrov na 2450 metrov rozšírilo Letisko
Žilina ochranné pásma, do ktorých už
patrí aj Obec Bodiná. Konkrétne ide
o ochranné pásmo proti laserovému
žiareniu, ktoré sa určuje s cieľom znížiť
možné nebezpečenstvo v letovej prevádzke spôsobené laserovým vyžarovaním.
Znamená to, že v Obci Bodiná platí zákaz
používať lasery.
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