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Po dvoch rokoch zažila Obec
Bodiná oslavy, aké u nás dávno
neboli. Nedeľné popoludnie, hoci
upršané, pritiahlo do kultúrneho
domu takmer tri stovky ľudí. Kultúrny program, ktorý obecný úrad
pre občanov pripravil, zaručoval
skvelú zábavu. A vďaka štedrým
sponzorom si občania poodnášali
aj hodnotné ceny z tomboly.
Obecný úrad v Bodinej zorganizoval dňa 20. augusta 2017 obecné
slávnosti, ktoré začali v nedeľu
dopoludnia svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole a svätou
omšou v evanjelickej kaplnke. Pre
veriacich obecný úrad pripravil
pred kostolom sladké koláčiky,
ktoré v krojoch ponúkali členky
DHZ Bodiná.
Kultúrny program začal popoludní a hlavným lákadlom pre
divákom bola zaručene Kysucká
vrchárska heligónka, ktorá sa v
Bodinej predstavila po prvýkrát.
Rovnako publikum výborne
pobavil humornými historkami a

OBECNÉ SLÁVNOSTI 2017
piesňami Štefan Hruštinec.
Na vystúpenie vonku bolo pripravené pódium, ktoré zapožičal
obecnému úradu starosta obce Domaniža František Matušík a ktoré
so svojimi zamestnancami pred
kultúrnym domom aj zmontovali.
Pôvodne naplánované podujatie
prekazilo nepriaznivé počasie,
a tak chýbali stánkari i detské
atrakcie. Na dobrej nálade to
však nikomu neubralo a program
sa presunul do kultúrneho domu,
ktorý doslova praskal vo švíkoch.
Okrem starostky obce Marcely
Filovej, ktorá všetkých srdečne
privítala, prišiel divákov pozdraviť
aj primátor Mesta Považská Bystrica Karol Janas a starosta Obce
Domaniža František Matušík.
V úvode kultúrneho programu
vystúpili na pódium s harmonikami Jozef Strakuľák so synom

SPONZORI OSLÁV: Doprastav, a.s., Jaroslav Baška, Peter
Potecký, Miroslav Poliček, Peter Ščotka, Michal Kováčik, Jozef
Zaťko, Martin Sovík, Anton Haviar, Miloš Hozdek, Jozef Smatana,
Miloslav Bajza, Peter Dúbravka, starosta obce Domaniža František
Matušík, Marián Kľúčik, Miroslav Brveník, Danka Barošová,
Peter Milo, Igor Belás, Lucia Prašnická, Tomáš Stachura, Maroš
Majtán, Jaroslav Kopáč, starosta obce Počarová Ladislav Lagíň,
primátor Mesta Považská Bystrica Karol Janas, Ladislav Kuric,
Jarka Bačová, Stanislav Villín, Milan Lazový, Jaroslav Boško,
František Valíček, TJ Horec Bodiná, Dobrovoľný hasičský zbor
Bodiná, KST Horec Bodiná, spoločnosť JYSK, Copos, s.r.o.,
Spoločnosť Carat distribution, Firma UDO, MEGAWASTE
Slovakia, s.r.o., PegoNet, Reštaurácia a pizzéria Včielka Pružina,
Coop Jednota Krupina.

Jožkom a veselo a odvážne
zaspievala 5-ročná Jožkova sesternica Evka. Po nich zatancovali
Vaneska a Valika, ktoré si tanec
samy nacvičili. A po tanci už bol
pripravený s mikrofónom Štefan
Hruštinec, ktorý humorným slovom sprevádzal dvojhodinový
program, v ktorom sa s ním striedali chlapi z Kysuckej vrchárskej
heligónky. Za veľkého potlesku
ešte popridávali po jednej piesni
a potom prišlo na rad žrebovanie
tomboly. Každý z divákov mal
už vybratú cenu, ktorú by si chcel
odniesť domov. Samozrejme,
najväčší záujem bol o bicykel,
ktorý venoval Peter Potecký a o
televízor - cenu od obecného úradu. V priebehu niekoľkých minút
boli ceny spravodlivo rozdané a po

žrebovaní zostalo v sále a v okolí
kultúrneho domu len zopár ľudí,
ktorým prišli do dobrej nálady
zahrať chalani z folklórnej skupiny
Rajtár z Považskej Teplej.
K slávnostnej pohode prispeli
futbalisti TJ Horec Bodiná, ktorí
varili guláš, grilovali rebrá a
starali sa o zahasenie smädu návštevníkov. Chutné mäso poskytol
predseda poľovného združenia
„Výr“ Prečín Miroslav Poliček,
lovcom diviny bol Ivan Chudý.
Obecné slávnosti sa uskutočnili
za finančnej podpory spoločnosti
Doprastav, a.s. a predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja
Jaroslava Bašku. Obecný úrad
ďakuje sponzorom a všetkým,
ktorí sa na organizovaní obecných
slávností podieľali.

Kurz spoločenského tanca

Jedinečná možnosť naučiť sa tancovať základné spoločenské
tance je tu! Začiatok od januára 2018. Vyučovanie bude
v kultúrnom dome v Bodinej piatky alebo nedele.
Kurz trvá 10 lekcií (1 lekcia = 1,5 hodiny)

Cena: 130 €/pár

Vyučujú manželia Žižkovci.
Prihlásiť sa môžete na:

kresanova.miroslava@azet.sk

gajdosova.andrea.pb@gmail.com
info@bodina.eu
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EDITORIAL
V ostatnom čase sa takmer
denne objavujú v televízii správy
o dôverčivých senioroch, korí
svojou neopatrnosťou prídu
častokrát o celoživotné úspory.
Minulý mesiac tak prišla o tisícky eur dôchodkyňa zo Stupného.
83-ročnej žene najskôr dopoludnia zavolal neznámy muž a
predstavil sa ako lekár s tým,
že jej vnuk mal autonehodu, pri
ktorej zranil malé dieťa, ktoré
potrebuje prevoz vrtuľníkom do
Bratislavy. Neznámy ju tiež informoval, že sa dohodol s otcom
dieťaťa na zaplatení prevozu, za
čo potom otec zraneného dieťaťa
nedá jej vnuka na súd. Muž sa
tiež spýtal ženy, koľko peňazí má
doma. Mala „len“ 15 tisíc eur,
čo bola suma podľa telefonujúceho málo. Povedal jej, že musí
ešte zohnať 4500 eur. Dohodli
sa ešte, že pre peniaze príde
k nej domov. Doma v kuchyni
stará pani vydala neznámemu
mužovi 15-tisíc eur. Ráno potom
ešte vložila na účet, ktorý jej
nadiktoval neznámy, ďalších
4500 eur. Svojou neopatrnosťou
a dôverčivosťou prišla o takmer
dvadsaťtisíc eur.
Podvodníci sú čoraz vynaliezavejší a starých ľudí dokážu
dokonale oklamať. Napriek
tomu, že si možno poviete „mne
sa to stať nemôže, ja si dávam
pozor“, treba si vždy každý telefonát overiť a hlavne nepúšťať
do domu neznáme osoby.
A keďže opatrnosti nikdy nie
je dosť, za pomoci polície sme
zorganizovali besedu s policajtkami z Trenčína, ktoré seniorom
porozprávali o konkrétnych prípadoch podvedených seniorov,
ktoré sa v našom okolí v poslednom období stali. Zároveň
každému prítomnému odovzdali
kľúčenku, nálepku a reflexný
prvok. Preto by som chcela
poprosiť nielen seniorov, aby
v nadchádzajúcom jesennom
období nezabúdali na nosenie
reflexných prvkov na svojom
oblečení.
Je október, mesiac úcty k
starším. Obecný úrad dva roky
po sebe zorganizoval pri tejto
príležitosti pre našich seniorov
posedenie v kultúrnom dome. Už
vlani som písala, že naň prišlo
máličko našich občanov, a tak
sme sa tento rok rozhodli, že
peniaze, ktoré sme do posedenia
investovali, využijeme na bohatší nákup do vianočného balíčka.
Možno pôjde len o drobnosti, ale
verím, že potešia.
Marcela Filová,
starostka obce
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Starostovia sa podpísali pod petíciu
Starostovia obcí Považskobystrického okresu sa obrátili v
mesiaci máj na Trenčiansky samosprávny kraj, odbor zdravotníctva a sociálnej pomoci so žiadosťou o riešenie situácie v oblasti
zabezpečovania zdravotnej starostlivosti a lekárskej služby prvej
pomoci (LSPP) v považskobystrickom regióne. V blízkej dobe
totiž reálne hrozí, že by do dôchodku odišli jedenásti všeobecní
lekári, ktorí už dôchodkový vek dosiahli.
Zástupcovia lekárov, ktorí
72 rokov, dvaja majú 67 rokov,
poskytujú všeobecnú zdravotnú
traja majú 64 rokov a štyria
starostlivosť a LSPP v našom
majú 62 rokov. Práve títo lekári
okrese, zorganizovali stretnutie
sú rozhodnutí radšej skončiť s
so starostami obcí vo veci získavýkonom povolania, ako pokrania podpory pre skrátenie času
čovať naďalej v zabezpečovaní
pohotovosti do 22.00 hodiny.
LSPP v doterajšom rozsahu. Už
Svoju požiadavku zdôvodňujú
teraz občania pociťujú nedostanajmä problémom pokrývať
tok všeobecných lekárov, čo sa
tieto služby personálne, keďže
negatívne odráža aj na rozsahu,
lekárov je nedostatok a mnoho
dostupnosti a úrovni zdravotnej
z nich je už v dôchodkovom
starostlivosti a zdravotníckych
veku. Ide minimálne o počte 11
služieb pre našich obyvateľov.
obvodných lekárov, z ktorých
Situácia, ktorá by vznikla v príjeden má 73 rokov, jeden má
pade spomínaného odchodu le-

károv, je neprijateľná. Vzhľadom
k štruktúre obyvateľov žijúcich v
našich obciach, máme oprávnené
obavy o zdravie obyvateľov a zabezpečenie jeho zodpovedajúcej
ochrany a podpory. Nehovoriac
o tom, že znížená dostupnosť
zdravotnej starostlivosti by mala
priamy dopad aj na kvalitu a
úroveň života.
Závažnosť a naliehavosť uvedeného problému si vyžaduje
jeho urýchlené riešenie. Žiadame vás, aby ste k tomu využili
kompetencie a možnosti, ktoré
Trenčiansky samosprávny kraj
v oblasti zdravotníctva má.
Veríme, že nájdete spôsob, ako
udržať potrebnú úroveň zdravotnej starostlivosti a jej dostupnosť
v našom regióne.

Posvätenie kaplnky Panny Márie
Za krásneho takmer letného
počasia sa zišla v nedeľu 15.
októbra 2017 viac ako stovka
veriacich na rímsko-katolíckom kostole v Bodinej, aby sa
zúčastnili posvätenie kaplnky
Panny Márie. Kaplnku vybudovali dobrovoľníci z našej obce,
iniciátorom bol Peter Villín.
Myšlienka postaviť kaplnku
vzišla pred štyrmi rokmi, kedy
naša pani kostolníčka Klementína Mrišová dostala pred štyrmi
rokmi od synovca Jozefa k 90tym narodeninám sochu Panny
Márie. Jej túžbou bolo sochu
darovať veriacim z Bodinej a
priala si, aby sa pre ňu postavila
dôstojná kaplnka pred kostolom.
Po štyroch rokoch prešlo zásluhou Petra Villína od myšlienky
k činu. Našiel zhotoviteľa, Ladislava Birošíka zo Záskalia,
z Bodinej pomáhali Tonko a
Radko Pavlovičovci a Pavol
Matejička. Kameň získali vďaka
sponzorstvu od Antona Barcíka
z hory Butkov, odvoz zabezpečil
Jozef Milo, kameň pomáhali
nakladať chlapi z dediny, sochu
Panny Márie vymaľoval rezbár
Vladimír Šimík. Obecný úrad
poskytol cement, piesok rodina
Villínová. Kaplnku sa podarilo
postaviť v priebehu mesiaca
september za veľkej finančnej
podpory veriacich z Bodinej.
Veriacim sa v nedeľu spred
kaplnky prihovorila Katarína
Villínová, ktorá poďakovala

všetkým, ktorí sa na výstavbe a
financovaní kaplnky podieľali,
členovia Bodianskeho spevokolu
dodali posväteniu slávnostnú
atmosféru. Hlavným celebrantom bol farár Peter Franek,

ako hosť zavítal do rodnej obce
Juraj Bunčiak. Po slávnosti sa
veriaci stretli v kultúrnom dome,
kde čakalo na nich občerstvenie,
ktoré pripravili členky únie žien.
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Župan Jaroslav Baška
neobišiel ani Bodinú
V nohách už mal stovky kilometrov, no počas predposlednej
24. etapy v rámci letnej Tour
de Baška z Malých Ledníc do
Považskej Bystrice, nevynechal
obec Bodiná, kde sa pristavil,
podebatoval s okoloidúcimi a
referoval aj to, čo sa podarilo
spraviť a čo sa ešte plánuje.
„Spomínam si, že odtiaľto pochádzal môj veliteľ zo základnej
vojenskej služby v Nitre,“ spomenul Jaroslav Baška. Starostka i ľudia
mu pripomenuli, že ich trápi stav
brehu v hornej časti obce pri autobusovej zastávke. Rovnako aj cesta
z Prečína do Bodinej, v zúženom
úseku v Prečíne pri kostole. „Naši
ľudia zo Správy ciest TSK sa na
to určite prídu pozrieť,“ povedal.
Zároveň potvrdil, že v pláne je aj
rekonštrukcia cesty z Prečína do
Bodinej. „Tento rok investujeme
najviac peňazí do opráv ciest 2. a
3. triedy vo svojej histórii. Je to päť
miliónov eur, ktoré sme si dokázali
počas štyroch rokov našetriť. A
v ďalších rokoch v tom budeme
pokračovať,“ doplnil.
Nosnou témou počas tour v
považskobystrickom okrese bola
nemocnica s poliklinikou. „Opakujem to všade a poviem to znova.
Kým ja budem županom, tak nikdy
ani jednu z troch našich nemocníc, vrátane považskobystrickej,
nepredáme. V minulosti boli predané niektoré nemocnice v kraji
ako v Handlovej či Bánovciach

a noví vlastníci všetky pre nich
finančne nevýhodné oddelenia
porušili. Odráža sa to potom v
kvalite poskytovania zdravotnej
starostlivosti v kraji. Máme najmenej lôžok na obyvateľa v kraji a
nikdy nedovolím, aby sme takýmto
spôsobom prišli o ďalšie lôžka,“
vyhlásil Baška. „Investujeme do
nemocnice v Považskej Bystrici.
Tento rok je to viac ako 1,5 milióna eur. V pláne je rekonštrukcia
kuchyne či jedálne a myslím si, že
ľudia, ktorí tieto služby využívajú,
si to zaslúžia. Je to jediná nemocnica v kraji, ktorá má urgentný
príjem. Zrekonštruovali sme aj
ORL oddelenie s operačnými sálami a zmodernizovali sme výťahy,“
doplnil predseda TSK.
„Zdravie je prvoradé a podľa
toho sa aj správame. V Považskej
Bystrici chceme urobiť úplne nové

gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, ktoré
je takmer také isté ako
v roku 1975, keď som sa
tam narodil. Z niekdajšieho kožného oddelenia
na prízemí vybudujeme
nové geriatrické oddelenie. Budúci rok rozšírime
aj ARO a JIS,“ uviedol
Baška.
Ľudí trápi aj problém s
objednávaním u lekárov.
„Spoločne so Žilinským
samosprávnym krajom
sme jediní, kto zaviedol
objednávanie cez internet. Prostredníctvom webstránky www.
objednatvysetrenie.sk si môžete
vyhľadať ambulanciu a objednať
sa. Termín vám potvrdia SMS
správou. Je to bezplatné pre lekárov i pacientov. Žiaľ, nemáme
zatiaľ páky na to, aby to používali
všetci lekári, ale robíme potrebné
kroky, aby to mali povinné,“ povedal o novinke Baška.
Spomenul aj úspešnosť kraja v
štyroch projektoch na rekonštrukciu ciest 2. triedy z eurofondov v
celkovej výške 17,5 milióna eur.
„U vás sa to týka cesty II/517 z
Považskej Bystrice do Domaniže a
hranicu krajov. V prvej etape pôjde
o takmer štvorkilometrový mestský
úsek vrátane rekonštrukcie mosta
Orlové. V ďalších etapách by malo
ísť o rekonštrukciu cesty cez Prečín
až po Domanižu,“ prezradil Baška.

Máme medzi sebou anonymného pisateľa
V ostatnom čase akoby sa
roztrhlo vrece s anonymnými udaniami. Oporný múr,
premostenie, čierna stavba,
výrub stromov... Obecný úrad
ponúka doslovný prepis posledného anonymného mailu
aj s gramatickými chybami
pod názvom „Výrub stromov
v obci Bodiná“, ktorý bol začiatkom mesiaca máj zaslaný
na linku Ministerstva životného
prostredia SR, zriadenú na boj
proti korupcii. „Dobrý deň,
neviem či toto uplne patrí
sem, ale mám podozrenie že
v našej obci sa vykonávajú
zásahy ako napríklad výrob
stromov bez povolenia alebo
akéhokoľvek ohlásenia, len

na základe rozhodnutia našej
starostky. Neviem ako sa dá zistiť
či má povolenie alebo nie, ale
moc sa mi to nezdá vzhľadom
na to v zápisnici zastupiteľstva
sa o žiadnych povoleniach nezmieňuje. Boli vyrezané veľké
stromy na pozemku bývalej školy
a tiež pri dome smútku.“
Okresný úrad v Považskej
Bystrici zaslal list Obecnému
úradu v Bodinej a žiadal predložiť
povolenie na výrub. Obec na
podnet reagovala a Okresnému
úradu v Považskej Bystrici
Odboru starostlivosti o životné
prostredie zaslala stanovisko
k uvedeným nezmyslom. A
zároveň predložila rozhodnutie
č. 107/2017 o súhlase na výrub

vydané Obcou Prečín zo dňa
9. 3. 2017.
„To, či obec disponuje povolením, sa dá zistiť jednoducho,
stačí sa prísť spýtať na obecný
úrad. Sú to vážne a nepravdivé obvinenia a škodia nielen
obecnému úradu, ale všetkým
občanom. Som prekvapená, že
niekomu prekáža, že sa tu niečo
robí. Neviem, kto viac tejto obci
škodí. Či ten, kto niečo robí a
vidno po ňom výsledky alebo
ten, kto vypisuje klamstvá,
udania, anonymy a zavádza.
Nikdy som nerobila a ani
nerobím niečo, čo by bolo pre
škodu obce alebo občanov,“
reagovala na anonymný podnet
starostka obce Marcela Filová.
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Slovenská autobusová doprava Trenčín, a.s., sa obrátila na obecný úrad v Bodinej
so žiadosťou o prerokovanie
parkovania autobusu na
konečnej zastávke Bodiná,
horný koniec. Ako dôvod
uvádza neustále opakujúce
sa problémy s parkovaním
vozidiel SAD Trenčín, a.s.

Autobusy na konečnej
nemajú kde parkovať
Ide hlavne o parkovanie počas víkendu, kedy v Bodinej
parkujú autobusy dva a parkujúci občania znemožňujú
parkovaním svojich osobných motorových vozidiel
na mieste, kde dlhé roky
bez problémov autobusy
stáli. Rovnako, ako na mieste
môžu parkovať autobusy,
môžu však aj osobné autá.
Starostka obce nemôže
určiť, kto bude a kto nebude
na uvedom mieste parkovať,
keďže komunikácia nie je vo
vlastníctve obce a je len na
každom občanovi, či autobusu na tomto mieste vodičovi
parkovanie umožní.
Preto bolo potrebné zvolať pracovné stretnutie so
zástupcami Správy ciest
TSK, Okresného úradu v
Považskej Bystrici Odboru
cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Okresného riaditeľstva PZ SR v
Považskej Bystrici Odboru
dopravného inšpektorátu a
žiadateľa SAD Trenčín, a.s.
Stretnutie sa uskutočnilo
19.7.2017 na Obecnom
úrade v Bodinej, kedy všetci účastníci išli na miesto,
ktoré ako problémové SAD
Trenčín, a.s., uviedlo. Do
úvahy prichádzalo vodorovné značenie, ale vzhľadom
na tri vjazdy na súkromné
pozemky, by nebolo možné
dopravné značenie na tomto
mieste osadiť.
V rámci možností obce
Bodiná a jej geografického
položenia ako najvhodnejšie
a najbezpečnejšie miesto
na parkovanie prichádza
do úvahy časť komunikácie
III/1987 v blízkosti autobusovej zastávky Coop Jednota
v smere jazdy na Považskú
Bystrica.
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Po dlhých rokoch môžu naši občania chodiť po miestnych komunikáciách bez toho, aby si v autobuse museli čistiť topánky, či neprišli
domov zablatení. Vďaka veľkej investičnej akcii sme skultúrnili a
skvalitnili úroveň bývania. Pre niekoho možno samozrejmosť, pre
mnohých však bola kvalita našich ciest nočnou morou. Zároveň
máme v obci po prvýkrát oddychovú zónu s lavičkami.
Počas uplynulých piatich mesiacov prebiehali v našej obci rozsiahle stavebné práce, súvisiace s
realizáciou projektu „Rekonštrukveľký sklon ciest, ako napríklad
cia a dobudovanie poľných ciest v
cesta od dolnej autobusovej
katastri Obce Bodiná“.
zastávky popod Šemeľovú. Pri
S rekonštrukciou poľných ciest
zameriavaní ciest sa musí zohľadsme začali v mesiaci máj. Výsledňovať tzv. polohopis aj výškopis.
kom päťmesačnej práce sú poľné
V čase, keď sa cesty zameriavali,
cesty s asfaltovým a štrkovým
mali vlastníci aj zodpovedné
povrchom a rekreačná zóna v
osoby myslieť aj na skutočnosť,
areáli futbalového ihriska.
že cesty, ktoré sa zamerajú, budú
Projekt rekonštrukcie ciest v exv budúcnosti využívané. Teda že
traviláne vychádzal z podkladov
budú ich musieť v budúcnosti vyupo pozemkových úpravách, teda
žívať ako prístupové cesty. Stačilo
po komasácii. Projektanti, ktorí
vtedy hranice pozemkov upraviť
dostali podklady po komasácii do
o pár metrov a cesta by nebola
rúk, sa často museli vysporiadať s
umiestnená v takom svahu, aby
niečím, čo inak vyzeralo na papieri
sa majitelia horných pozemkov
a inak v skutočnosti v teréne. Obdostávali na svoje parcely doslova
čas situácia pôsobila chaoticky...
po rebríku. Vlastníci pozemkov
plot v ceste, rezervoár či stromy
by sa tak vyhli problémom. Dnes
v strede cesty.
je však už zbytočné riešiť... keby,
Ako pri každej stavbe, aj v
pretože predpisy a parametre cesty
tomto prípade musel ako investor
nepustia a rekonštrukcia sa urobiť
(Obec Bodiná), tak aj zhotoviteľ
musela na tom, čo sme zdedili.
(Doprastav, a.s.), riešiť probléCesta do „Orgovánov“ bola
my, na ktoré narazil počas prác.
ukončená otočom, nakoľko naAj napriek upozorneniam, aby
občania nezasahovali do obecných ciest, takmer na každom
Inštitút pre ekonomické a sociúseku bolo treba tento problém
álne reformy (INEKO) ako každý
riešiť. Vlastníci pozemkov mali
rok, tak aj tento, poskytol prehľad
parcely, ktoré užívali, ohradené
hospodárenia slovenských miest,
už pred komasáciou a následné
obcí a vyšších územných celkov.
pozemkové úpravy posunuli
INEKO využilo podklady z minishranice pozemkov miestami o
terstva financií, ktoré sú obce a
niekoľko metrov. V niektorých
mestá povinné každoročne zasielať
prípadoch museli odstraňovať
a vytvoril rebríček najlepšie a najsvoje pôvodné oplotenia a ustúpiť
horšie hospodáriacich obcí, miest
tak obecnej ceste.
a VÚC podľa tzv. skóre finančného
Nedalo sa napojiť
zdravia.
Počas realizácie prác sa poOproti finančnému zdraviu za
stupne zisťovali nedostatky, ako
rok 2015 si Obec Bodiná polepšila,
napríklad nelogické napojenie v
od inštitútu INEKO dostala za rok
úseku za domom p. Harantovej,
2016 celkovú známku 5,6, ktorá
kde sa úsek sprejazdniť nemohol,
ju zaraďuje medzi samosprávy s
nakoľko cesta nie je vysporiadaná
hodnotením „výborné finančné
a v jednom mieste dosahuje šírku
zdravie“. Najvyššiu čiastkovú
len 2,50 metra. Ďalší problém bol
známku (6,0) dostala Bodiná za

viazať na cestu „ku Prašnickým“
sa nedalo z dôvodu, že počas pozemkových úprav bola vynechaná
cesta len 3,50 metra a vo svahu.
Ak by sa tu mala cesta robiť, bol
by nutný zásah do susediacich
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poľnou cestou, si môže premostenie na svoju parcelu vybudovať
na vlastné náklady. Obec nemôže
zhodnocovať cenu súkromných
pozemkov budovaním premostení
na svoje náklady, teda za peniaze

Ukončili sme rekonštrukciu ciest
súkromných pozemkov.
Vlastné záujmy
Počas realizácie prác nebolo
v možnostiach obce odvodniť
súkromný pozemok, to je predsa
skutočnosť, ktorú si každý rozumný občan rieši vo vlastnej réžii.
Taktiež sa na obecný úrad obrátili
vlastníci súkromného pozemku,
ktorí požadovali sprístupnenie
svojej parcely cez potok a žiadali
od obce umiestnenie rúry do koryta potoka. Obec nemôže robiť
svojvoľne akékoľvek zásahy do
vodného toku, ktorý nie je v jej
správe. V prípade, ak má dostatok
finančných prostriedkov, môže
vybudovať premostenie, čo však
podlieha stavebnému povoleniu
a značným finančným nákladom,
na ktoré obec v tomto ani nasledujúcom roku vzhľadom na rozbehnuté akcie nebude mať finančné
prostriedky. Vlastník pozemku,
ktorý susedí s vodným tokom a

pre všetkých občanov.
Inak to už nebude
V súčasnosti nie je v možnostiach obce zariadiť, aby cesty viedli
inak ako vedú, nakoľko musia viesť
po vysporiadaných pozemkoch.
Taktiež nie je vo finančných
možnostiach obce odkupovať
pozemky od súkromných osôb,
aby sa vytvorili cesty nové, tých
je pri pohľade na katastrálnu mapu
obce Bodiná dosť.
Hoci práce už boli ukončené,
obec má pred sebou dlhý rad administratívnych záležitostí, ktoré
sa tejto investičnej akcie týkajú. Z
pochopiteľných dôvodov nebolo v
možnostiach obce porobiť všetky
cesty naraz. V prípade, ak bude v
budúcnosti opäť vyhlásená výzva
na rekonštrukciu poľných ciest,
obec sa o financie bude uchádzať
a bude tak pokračovať v rekonštrukciách ďalších úsekov.

Bodiná si podľa INEKO polepšila finančné zdravie
to, že neeviduje ani jeden záväzok
trvajúci 60 dní po splatnosti a nemá
vytvorený žiadny dlh. V porovnaní
s predchádzajúcimi rokmi má hospodárenie obce najvyššie skóre za
posledných sedem rokov.
Finančné zdravie znamená
známku na stupnici od 0 do 6, kde
0 znamená zlé finančné zdravie a
6 výborné finančné zdravie. Do
výpočtu skóre finančného zdravia
sa zahŕňajú výsledky z posledných
štyroch rokoch, a tak bolo samosprávam vystavené vysvedčenie za
roky 2013 - 2016. Výsledná známka
sa vypočíta na základe hodnotenia
základnej bilancie obce, celkového
dlhu, dlhovej služby, množstva
záväzkov po splatnosti a okamžitej
likvidity.

V rámci Slovenska vystavilo
INEKO rebríček, z ktorého pre
porovnanie vyberáme: Prečín
5,6 (výborné finančné zdravie),
Počarová 5,4 (výborné finančné
zdravie), Malé Lednice 6,0 (výborné finančné zdravie), Malá
Čierna 5,0 (výborné finančné
zdravie), Veľká Čierna 4,7 (dobré
finančné zdravie), Domaniža 4,5
(dobré finančné zdravie), Pružina
5,6 (výborné finančné zdravie),
Sádočné 5,4 (výborné finančné
zdravie), Slopná 5,1 (výborné
finančné zdravie), Kostolec 5,6
(výborné finančné zdravie), Vrchteplá 4,4 (dobré finančné zdravie)
a Považská Bystrica 4,3 (dobré
finančné zdravie).
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Olympiáda seniorov v Plevníku
Aj tento rok sme sa zúčastnili
Olympiády seniorov, ktoré už po
štvrtý raz zorganizoval Okresný
úrad v Považskej Bystrici. Tentokrát si v Plevníku - Drienovom
sily zmeral rekordný počet seniorov, takmer tri stovky z obcí aj
jednôt dôchodcov. Pripravený
bol bohatý kultúrny program a
občerstvenie. Rovnako ako vlani
olympiádu oficiálne otvoril Jozef
Golonka a hymnu na pódiu zaspieval Dušan Grúň, vystúpili FS
Dúbravček a Mužáci Moravia.
Obec Bodiná tento rok vsadila
na čisto ženské družstvo – Hanku
Dúbravkovú, Hanku Romanovú,
Alexandru Capkovú a Danielu
Kuricovú, ako náhradníčka bola
pripravená Janka Kováčiková. A
ako sa ukázalo, bolo to rozhodnutie
správne. Zo štyroch súťažných
disciplín sme vďaka Alexandre
Capkovej obsadili krásne druhé
miesto. Hanka Romanová súťažila

rovnako ako vlani v disciplíne
beh na 100 metrov. Hoci poctivo
trénovala, vo veľkej konkurencii
sa neumiestnila, čo ju neodradilo
a vraj trénovať bude o to viac.

Členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Bodinej zachovali aj
tento rok tradíciu a na futbalovom ihrisku v piatok 16. septembra
navarili pre svojich členov guláš.

Kopanie na bránku bola disciplína
pre Hanku Dúbravkovú a hádzanie
loptičkou na cieľ bola disciplína pre
Danielu Kuricovú. Úspešná bola
Alexandra Capková, ktorá v hode
na basketbalový kôš nechala za
sebou všetky súperky. Prvé miesto
jej o vlások uniklo, keď druhé
miesto získala až po rozlosovaní
so súperkou, nakoľko skončili dve
na prvom mieste. Už tradične
bola pripravená disciplína aj pre
starostov, ktorí vo fúriku previezli
jedného z členov družstva, v našom
prípade Alexandru Capkovú. Tá
starostke potom tlakovala vodu
a starostka prúdom vody triafala
do fliaš. Ako vlani, aj tento rok
nešlo ani tak o víťazstvo, ako o
zábavu. A tá sa určite vydarila.
Okrem kopca zážitkov si členovia
družstva odniesli tričká, medaily a
víťazka pohár.

STRANA 5

Uchádzame sa
o kompostéry
Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo výzvu zameranú na podporu predchádzania
vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na
domáce kompostovanie. Keďže
podmienky výzvy boli nastavené pre žiadateľov o minimálne
80 tisíc eur a malé obce by
nemali šancu získať prostriedky
z eurofondov, spojilo sa štrnásť
obcí na Považí s cieľom uspieť v
projekte a vytvorilo Združenie
obcí Strážovské vrchy. Patria
sem obce: Domaniža, Bodiná,
Čelkova Lehota, Ďurďové,
Horný Lieskov, Malé Lednice,
Plevník-Drienové, Počarová,
Podskalie, Prečín, Sádočné,
Slopná, Vrchteplá a Záskalie.
Jeho predsedom sa stal starosta obce Domaniža František
Matušík. Každá obec sa bude
podieľať na projekte piatimi
percentami, pre obec Bodiná
sme podali žiadosť o 145 kusov
kompostérov, preto ak budú
obciam úspešne pridelené
finančné prostriedky, nárok
na kompostér bude mať každý
vlastník rodinného domu so
súpisným číslom, podmienkou
teda je zapísaná nehnuteľnosť v
katastri nehnuteľností.
Obec Bodiná sa už v roku
2007 uchádzala z ministerstva
o nenávratný finančný príspevok na traktor a štiepkovač, no
bola v žiadosti neúspešná. Spolufinancovanie malo byť taktiež
realizované s 5% spoluúčasťou.

Dobrovoľní hasiči z Bodinej sa aj tento rok zúčastnili hasičskej súťaže, tentokrát v Plevníku - Drienovom. Družstvo žien a družstvo
mužov ukázali, ako si vedia poradiť s hasičskou technikou v štafete aj útoku. Súťaže sa zúčastnili starostovia obcí, primátor Mesta Považská Bystrica Karol Janas a predseda trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, ktorý jednotlivým družstvám odovzdal knihy
Dobrovoľné hasičské zbory v Trenčianskom kraji. Tento ročník bolo družstvo žien omladené, pretekali dievčatá, ktoré si súťaž vyskúšali
po prvýkrát. Určite im aj veľmi pomohlo publikum, veď z Bodinej bolo vari najviac divákov spomedzi všetkých obcí. Našim hasičkám
sa na súťažiach zapáčilo a tak sa 15. júla zúčastnili hasičskej súťaže v Milochove, kde skončili na treťom mieste. Možno im k úspechu
pomohli aj nové dresy, v ktorých mali na súťaži premiéru. Obecný úrad ďakuje členom DHZ, že venujú svoj voľný čas činnosti, ktorá v
prípade nutnosti zásahu môže zachrániť majetok občanov, alebo dokonca život.

STRANA 6 									

Víťazom turnaja sa stali futbalisti TJ Horec Bodiná
Futbalisti TJ Horec Bodiná zorganizovali na domácom ihrisku futbalový turnaj po dvoch
rokoch. Za počasia, kedy im bolo dopriate aj dažďa aj horúceho slnka, si ako inak, odniesli
víťazstvo. Pre divákov pripravili súťaže, kultúrny program, občerstvenie aj tombolu, turnaj
moderoval Milan Yetti Kováčik.
Futbalového
turnaja, ktorý toto
leto zorganizovali
futbalisti TJ Horec Bodiná na domácom ihrisku, sa
zúčastnili mužstvá
TJ Partizán Súľov,
TJ Partizán Vrchteplá a TJ Skaličan
Praznov. V prvom
zápase sa stretli Bodiná s Vrchteplou,
kde Matej Krabáč
a Michal Novák rozhodli svojimi gólmi o
odnieslo mužstvo Súľova.
víťazstve domácich.
Súčasťou turnaja bola súťaž v kopaní jeV súboji medzi Praznovom a Súľovom sa o
denástok, kde si sily zmerali štyri desiatky
víťazovi rozhodlo až po pokutových kopoch, v
strelcov, medzi ktorými nechýbali dve ženy –
ktorých boli úspešní futbalisti z Praznova. V
Miška Romanová a Žaneta Lachká. Víťazstvo
súboji o bronz medzi Vrchteplou a Súľovom
si odniesol hráč z Vrchteplej Jozef Michálek.
boli aktívnejší hráči Vrchteplej, kedy o ich
Zo súťaže v pití piva vzišli dvaja víťazi – Marek
víťazstve rozhodol jediný gól a tak si pohár
Roman a Milan Novák. A v preťahovaní lanom
za tretie miesto odniesli hráči Vrchteplej. Vo
si prvenstvo odniesli futbalisti z Vrchteplej, ktorí
finále sa stretli Bodiná s Praznovom. Prvý polčas
si poradili s futbalistami TJ Horec. Pripravené
skončil pre nás nepriaznivo. Zato druhý začal
bolo aj občerstvenie, guláš, klobáska, varená
veľmi pozitívne, kedy Stano Uhlárik vyrovnal na
kukurica, zahrať prišla FS Limbora a tí, ktorí vy1:1. Ku konečnému víťazstvu doviedol mužstvo
držali do večerných hodín, dočkali sa tomboly.
TJ Horec Bodiná Matej Krabáč dvomi gólmi a
Spokojnosť s priebehom turnaja – organizácitak víťazstvom 3:1 si Bodiná zabezpečila pohár
ou a samozrejme aj s víťazstvom vyjadril tréner
za víťazstvo v tohtoročnom turnaji.
Jaroslav Kopáč. „Verím, že výhra naznačuje
Ocenení boli aj jednotlivci, najlepším strelnáš progres, ktorý by sa mal odzrkadliť aj v
com turnaja sa stal Matej Krabáč, najlepším
súťaži,“ povedal tréner víťazného mužstva TJ
brankárom Peter Beluský a cenu fair play si
Horec Bodiná.

OZNAMY
OBECNÉHO ÚRADU

Deň detí na ihrisku
Prvé júnové piatkové popoludnie čakalo pre
naše deti veľké prekvapenie. Členky únie žien v
Bodinej pre ne pri príležitosti Medzinárodného
dňa detí pripravili na futbalovom ihrisku kopec
zábavy. Pre veľmi horúce počasie špekáčiky
neopekali na ohni, ale ženy ich pripravili
na grile. Deti hneď ako prišli, rozpŕchli sa a
každé si našlo svoju zábavu. Po chvíli však
už boli nastúpené a pripravené na športové
disciplíny. Najskôr sa výborne bavili pri chodení na vedierkach pomocou šnúrok, potom
naháňali loptičku pomedzi kužele, hádzali na
presnosť a zašportovali si aj rodičia. Tí svoje
ratolesti vozili vo fúriku, pričom sa všetci
dobre zabávali. Aj skoky vo vreci dali deťom
zabrať, občas zakopli, občas sa pogúľali...
Nakoniec boli pre ne pripravené odmeny.
Ceny pre víťazov a občerstvenie zabezpečili
členky z únie žien, odmeny pre deti venovali
aj Michaela Stachura, Andrea Gajdošová a
obecný úrad venoval každému dieťaťu plastovú
fľašu na bicykel.

Obecný úrad v Bodinej zakúpil veľkokapacitný kontajner. Dva pôvodné boli prehrdzavené, obec zaobstarala kontajner zánovný.
lll
Obecný úrad v Bodinej zaobstaral od spoločnosti ENVI – PAK novšie zvonové kontajnery
na sklo. Zároveň obecný úrad žiada občanov,
aby ku kontajnerom na sklo nepokladali sklá
z autobusov, z osobných a nákladných áut,
zrkadlá, sklá v rámoch.
lll
Obecný úrad žiada občanov, aby plastové
obaly vhadzovali do zberných nádob stlačené,
čím sa ušetrí miesto.
lll
Obecný úrad v Bodinej upozorňuje občanov,
aby neznečisťovali obecné komunikácie a po
výjazde zo záhrad si ich po sebe očistili.
lll
Obecný úrad dal vymeniť stožiar na katolíckom cintoríne a umiestnil naň reflektor,
ktorý osvetľuje vežu kostola aj kaplnku
Panny Márie. Investícia si vyžiadala 553 eur.
lll
Obecný úrad zakúpil v sume 698 eur šachtu
na zachytávanie vody do cesty „ku Kuricom“,
ktorú občania svojpomocne osadia.
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SPOMÍNAME
Aj keď zhasla sviečka
Tvojho života,
neodišiel si, zostávaš
v srdciach blízkych...
3. 10. 2017

Jaroslav Kováčik

Vitajte medzi nami
29. 4.
13. 7.
26. 8.

Almír REMIŠ
Magdalénka ORÁVIKOVÁ
Eliška HRIC

Pán nám doprial vzácny dar,
keď nám tohto kňaza dal.
V júni 2017 uplynulo 20 rokov
od kňazskej vysviacky
nášho rodáka – kňaza
vdp. Mgr. Juraja Bunčiaka.
Božské Srdce Ježišovo,
prosíme Ťa úpenlivo,
ochraňuj nám kňaza Tvojho.
A Ty, Matka Božia premilá,
buď mu v službe vždy posila.
S láskou a modlitbou Bodianci.

Blahoželáme novomanželom

Milena Michalíková
a Martin Tomana
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