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Obecné slávnosti 2018
Obecný úrad po roku opäť
zorganizoval obecné slávnosti
za účasti Štefana Hruštinca a
dychovej hudby Lieskovanka.
Ako vlani, tak aj teraz, najväčší
záujem bol o tombolu. A veru
bolo aj o čo, veď sponzori venovali tento rok hodnotné ceny.
Teší nás, že sme si opäť našli
čas na stretnutie so susedmi a
známymi.
Spočiatku nám počasie nedávalo nádej na slnečný deň,
ale po krátkej búrke sa okolie
kultúrneho domu začalo zapĺňať. Program začal krátkym
príhovorom starostky obce a
pokračoval vystúpením Šte-

fana Hruštinca, Bodianskeho
spevokolu a dychovej hudby
Lieskovanka. Očakávané žrebovanie tomboly prišlo na rad
podvečer, záujem bol o tablet,
pobyty, ale hlavne o televízor.
Takmer šesťdesiat cien našlo
o krátky čas svojich nových
majiteľov a večer pokračoval s
hudobnou skupinou z Bodinej
QART až do neskorého večera.
O občerstvenie sa postarali
futbalisti z TJ Horec Bodiná,
divinu na guláš poskytol
predseda poľovného združenia
„Výr“ Prečín Miroslav Poliček, lovcom diviny bol Ivan
Chudý. Obecný úrad ďakuje

sponzorom a všetkým, ktorí
sa na organizovaní Obecných
slávností podieľali.

Vychutnali sme si čaro vinobrania
Únia žien v Bodinej zorganizovala pre svoje členky poznávací zájazd do malebných juhomoravských obcí Lednice a Valtice. Ženy spoznali Lednický zámok, prešli sa záhradami a zdolali
302 schodov, aby si užili výhľad zo 60-metrového minaretu. V meste Valtice si vychutnali
pravú atmosféru vinobrania, ochutnali miestne špeciality, navštívili moravské vínne pivnice
a degustovali kvalitné vínko.

Obecný úrad ďakuje sponzorom Obecných slávností:
Trenčianskemu samosprávnemu kraju, Spoločnosti
Doprastav, a.s., MP Profit
PB, s.r.o., futbalistom TJ
Horec Bodiná, Jozefovi Zaťkovi, Martinovi Sovíkovi,
Miroslavovi Poličkovi, Stanislavovi Zúbkovi, Pegonet
Slovakia, s.r.o., Megawaste
Slovakia, s.r.o., Ing. Petrovi
Dúbravkovi, Spoločnosti
UDO, s.r.o., Stanislavovi
Haviarovi, Antonovi Haviarovi, Michalovi Kováčikovi,
Jarovi Kopáčovi, Miloslavovi
Bajzovi, Petrovi Ščotkovi,
Milošovi Hozdekovi, Martinovi Šimíkovi, Miroslavovi
Brveníkovi, Rastislavovi
Valíčkovi, Tomášovi Stachurovi, členom DHZ Bodiná, Marošovi Majtánovi,
Igorovi Belásovi, spoločnosti
Copos, s.r.o., Coop Jednote
Krupina, Mestu Považská
Bystrica, Firme Cisík, Drahuške Novákovej, Jaroslave
Bačovej, Reštaurácii a pizzérii Včielka Pružina, Petrovi
Milovi, Milanovi Lazovému,
Ladislavovi Lagíňovi, Františkovi Matušíkovi a Lucii
Prašnickej.
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EDITORIAL
Vážení občania, sme na
konci štvorročného funkčného obdobia poslancov
obecného zastupiteľstva.
Dvaja poslanci sa rozhodli
vo svojej funkcii pokračovať, traja nie. Touto
cestou chcem poďakovať za
odvedenú prácu tým, ktorí
sa rozhodli, že v ďalšom
volebnom období sa o tento post uchádzať nebudú.
Práca poslanca znamená
veľkú zodpovednosť voči
občanom, lebo práve oni
rozhodujú o tom, do akých
oblastí bude obec investovať, či schváli zámery, úvery,
projekty. A môžem povedať,
že tí, ktorých ste si pred štyrmi rokmi zvolili, to robili veľmi zodpovedne. Mali vlastný
názor, podnety, pripomienky
a vždy konali v záujme
obce a všetkých občanov.
A málokto vie, že funkcia
poslanca vyžaduje účasť na
rokovaní vo svojom voľnom
čase za odmenu 10,85 eur „v
čistom“ a znamená aj určité
záväzky a zodpovednosť voči
občanom.
Páni poslanci, ďakujem
Vám, že ste vždy boli ochotní
pomáhať pri akciách, ktoré
organizoval obecný úrad
ako Obecné slávnosti alebo
Deň matiek a za kopec logistiky, ktorú bolo treba počas
chodu obce riešiť. Zároveň
ma teší skutočnosť, že sa
budem môcť na Vašu pomoc
a spoluprácu spoľahnúť aj
naďalej.
A prečo už kandidovať
nejdú? Pre nedostatok času
a vraj nech vyskúšajú iní...
noví... mladí... Vážení občania, o necelý mesiac budete
rozhodovať o tom, kto získa
mandát poslanca obecného
zastupiteľstva. Človeka,
ktorý bude zastupovať záujmy Vás – občanov. Preto,
prosím, pristúpte k rozhodovaniu zodpovedne a zvážte,
kto bude Vaše záujmy hájiť
a kto má skutočný záujem
na tom, aby obec fungovala.
Páni poslanci, ešte raz
ĎAKUJEM!
Marcela Filová,
starostka obce

Starostovia rokovali v Domaniži

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja iniciovala pracovné stretnutie, ktorého sa zúčastnili starostovia
obcí Pružina, Podskalie, Slopná, Malé Lednice, Čelkova
Lehota, Sádočné, Domaniža, Počarová, Prečín a Bodiná
a zástupcovia SAD Trenčín, a.s.. Hlavnou témou bol stav
ciest II. a III. triedy, ktoré sú v správe SC TSK Trenčín.
Starosta Prečína Anton
Lagíň sa informoval o rekonštrukcii cesty II/517, ktorá je
poškodzovaná veľkým množstvom nákladných áut. Tie
vozia materiál na výstavbu
železnice v rámci modernizácie železničnej trate. Starosta
obce Domaniža František
Matušík poznamenal, že
pokiaľ sa zásobuje železnica,
nemá význam púšťať sa do
rekonštrukcie. „Prvá etapa
rekonštrukcie cesty II/517 je
vo fáze prípravy, ide o úsek
od Orlovského mosta až po
Tesco v Považskej Bystrici.
Budeme tlačiť na Železnice
Slovenskej republiky, aby
niektoré úseky opravili,“
povedal Radovan Karkuš,

riaditeľ Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho
kraja Trenčín. Termín druhej
etapy rekonštrukcie v úseku
Prečín - Domaniža nie je
známy, odhaduje sa však na
niekoľko rokov.
Starostka Bodinej Marcela
Filová so starostom Prečína
upozornili zástupcov SC TSK
na kritickú situáciu v Prečíne
nad materskou školou, kde je
cesta prepadnutá a hrozí jej
zosuv. Ide o jedinú prístupovú
cestu do obce Bodiná. Starostka taktiež upozornila na množstvo výtlkov a poškodenú
krajnicu a na nutnosť vykonať
v tomto úseku vysprávky.
Každý starosta predniesol
za svoju obec požiadavky. V

obci Počarová ide o približne
700 metrový úsek cesty, ktorá
je v kritickom stave a v zlom
technickom stave je aj cesta
medzi Sádočným a Čelkovou
Lehotou. V obci Malé Lednice
majú problémy s odvodňovacími kanálmi, keďže sa obec
nachádza pod hlavnou cestou,
voda zaplavuje pivnice rodinných domov.
Na problém s kosením
popri ceste upozornil starosta
obce Čelkova Lehota Juraj
Čelko. Okolie ciest nebolo
ešte začiatkom mesiaca jún
pokosené, na čo Radovan
Karkuš reagoval: „Pre tento
región máme k dispozícii
na kosenie len dva traktory,
Správa ciest TSK plánuje v
budúcom roku investovať
do kúpy novej techniky, čo
by malo situáciu zlepšiť.“
V tomto roku prišli do našej
obce pokosiť krajnicu cesty až
začiatkom mesiaca júl.

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018
od 7:00 do 22:00 hod.
KANDIDÁTI NA STAROSTU OBCE:
1. Marcela Filová, 46 r., starostka obce, nezávislá kandidátka
KANDIDÁTI NA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA:
1. Adriana Bošková, Bc., 23 r., študentka, nezávislá kandidátka
2. Miroslav Brveník, Mgr., 34 r., učiteľ, nezávislý kandidát
3. Peter Milo, 26 r., živnostník, nezávislý kandidát
4. Anton Pivarči, 61 r., živnostník, Slovenská národná strana
5. Lucia Prašnická, Bc., 25 r., nezamestnaná, nezávislá kandidátka
6. Jozef Vančo, 66 r., dôchodca, Slovenská národná strana
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Bodiná je podľa inštitútu INEKO
vo výbornej finančnej kondícii
Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO)
poskytol prehľad hospodárenia slovenských miest, obcí a
vyšších územných celkov za rok 2017. 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.
Aj v roku 2017 Obec Bodiná „výborné finančné zdravie“.
dostala od inštitútu INEKO za Napriek tomu, že obec čerpala
hospodárenie celkovú známku úver vo výške viac ako jeden
5,6, ktorá ju zaraďuje medzi milión eur, na finančnú kondísamosprávy s hodnotením ciu úver ani úroky negatívny

Vymenili sme autobusové zastávky
Autobusové zastávky v našej obci slúžili viac ako štyridsať
rokov. Po dlhých desaťročiach, kedy už nestačili ani nové nátery,
nakoľko boli prehrdzavené, sa obecný úrad rozhodol vymeniť
ich za nové. Obec v roku 2018 vyčlenila z kapitálového rozpočtu
na rekonštrukciu autobusových zastávok sumu 20 000 eur. Po
zrealizovaní prieskumu trhu obec vybrala najlacnejšiu ponuku
– spoločnosť DAR IHRISKO, s.r.o. a z pôvodnej plánovanej
investície zaplatila za zastávky 7.240 eur.

Obecný úrad v Bodinej pripravil v nedeľu 20.mája 2018
pre všetky mamičky a babičky
posedenie v kultúrnom dome
pri príležitosti Dňa matiek.
V programe sa predstavili
Heligonkári spod Kľaku a

vplyv nemali.
Finančné zdravie znamená
známku na stupnici od 0 do
6, kde 0 (nula) znamená zlé
finančné zdravie a 6 výborné
finančné zdravie. Do výpočtu
skóre finančného zdravia sa
zahŕňajú výsledky z posledných štyroch rokov, a tak bolo
samosprávam vystavené vysvedčenie za roky 2014 - 2017.
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 5,5 (výborné finančné zdravie), Malé Lednice 5,9
(výborné finančné zdravie),
Malá Čierna 5,1 (výborné finančné zdravie), Veľká Čierna
5,0 (výborné finančné zdravie),
Domaniža 4,6 (dobré finančné
zdravie), Pružina 5,6 (výborné
finančné zdravie), Sádočné 5,3
(výborné finančné zdravie),
Slopná 5,1 (výborné finančné
zdravie), Kostolec 5,9 (výborné
finančné zdravie), Vrchteplá
5,0 (výborné finančné zdravie)
a Považská Bystrica 4,5 (dobré
finančné zdravie).

Schválili nám
DOTÁCIU
na kompostéry
Ministerstvo životného prostredia rozhodlo o schválení
žiadosti o nenávratný finančný
príspevok pre Združenie obcí
Strážovské vrchy vo výške 141
550 eur. Obec Bodiná sa spolu
so štrnástimi obcami považskobystrického okresu zapojila do
výzvy zameranej na podporu
predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a požiadala o
nenávratný finančný príspevok
na domáce kompostovanie. Pre
našu obec to znamená získanie
145 kusov kompostérov. Nárok
na kompostér bude mať každý
vlastník rodinného domu so
súpisným číslom, obec sa bude
na financovaní podieľať 5%-ou
spoluúčasťou.
Hoci obce majú s poskytovateľom príspevku zmluvu podpísanú, z časových dôvodov
sa muselo konať nové verejné
obstarávanie na dodávateľa
kompostérov. Víťazne vzišla
firma, ktorá však ponúkla
kompostéry o viac ako 30 000
eur pre všetky obce. Znamená
to, že obce budú musieť rozdiel
doplatiť.

Mysleli sme aj na naše mamičky
radosť svojim mamičkám
urobili svojím vystúpením
hlavne deti, ktoré nacvičila
Mirka Kresáňová. Obecný

úrad pripravil občerstvenie
a každá mamička i babička
si odniesla z rúk poslancov
obecného zastupiteľstva

Petra Dúbravku, Miroslava
Brveníka a Mariána Kľúčika
kvietok.
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Aby bolo vidno kríž na
Vysokom vrchu aj z našej
obce, Obecný úrad v Bodinej sa obrátil na Združenie
vlastníkov súkromných lesov so žiadosťou o výrub
stromov v okolí kríža na
vrchole Vysokého vrchu. Na
požiadavku vytvoriť bezlesie
s výhľadom na obec zaslalo

Kríž na Vysokom
vrchu neuvidíme
združenie nasledovné stanovisko: „Dotknutý porast 384
je v obhospodarovaní ZVSL
Veľká Čierna, vek 40 rokov,
zakmenenie 0,9, zastúpenie
drevín: buk - 80%, smrek 20%, predpis PSL: prebierka
2x – 125 m3. Tento porast je
vo fáze žřďkoviny, v ktorom
je možné vykonávať len
predpísanú výchovnú ťažbu
v zákonom dovolenej intenzite bez možnosti vytvárania
voľných plôch a holín (od
výmery 0,01ha). Prípadnú
funkčnú plochu by musel
schváliť Okresný úrad, odbor opravných prostriedkov
v Trenčíne po vypracovaní
projektu odborne spôsobilou
osobou. Po vyjadrení odborného lesného hospodára,
výboru ZVSL a dozornej
rady, ktorí z danou požiadavkou nesúhlasili, musím
žiaľ konštatovať, že bezlesie
okolo kríža v momentálnom
stave porastu, ktorý sa tam
nachádza, nie je možné
vykonať,“ uviedol Jozef
Bohdal, predseda Združenia
vlastníkov súkromných lesov
Veľká Čierna.

BODIANSKE NOVINKY 2/2018

Cestovný poriadok sa upravovať nebude
Na Obecný úrad v Bodinej sa obrátili rodičia detí
s požiadavkou o zavedenie
nového autobusového spoja
z Považskej Bystrice do
Bodinej. Rodičia detí odôvodnili požiadavku tým, že
deti, ktoré končia piatou
vyučovacou hodinou, musia
na spoj čakať takmer jednu
hodinu. Starostka obce zaslala
Trenčianskemu samosprávnemu kraju (TSK) žiadosť o
úpravu cestovného poriadku
s návrhom zavedenia nového

spoja s odchodom z Považskej
Bystrice v čase od 12.40 hod.
do 12.45 hod. s tým, že všetky
ostatné spoje zostanú zachované. Zástupcovia TSK a SAD
sa v mesiaci august stretli so
starostkou na obecnom úrade
a navrhli niekoľko možností.
Jedna možnosť bola posunúť
spoj s odchodom z Považskej
Bystrice 12.05 hod. na 12.30
hod., ten spoj by však deti
nestíhali. Ďalším návrhom zo
strany TSK bola úprava času
vyučovacích hodín na základ-

ných školách, čo sa však ukázalo ako nereálne. A poslednou
možnosťou bolo prispievanie
obcou Bodiná na premávanie
nového autobusového spoja z
rozpočtu obce, čo by predstavovalo ročne takmer 12.000
eur. Uvedeným návrhom sa
zaoberali aj poslanci obecného
zastupiteľstva a návrh na financovanie nového autobusového
spoja neschválili. Autobusové
spoje budú teda premávať
podľa pôvodného cestovného
poriadku.

Deti oslávili svoj sviatok súťažami
V sobotu 2.júna 2018 zorganizovala Únia žien v spolupráci
s Obecným úradom v Bodinej
oslavu pri príležitosti Dňa detí.
Plánovanú akciu prekazilo
daždivé počasie a tak sa oslava
namiesto na futbalovom ihrisku konala v kultúrnom dome,

kde boli pre deti pripravené
súťaže, občerstvenie – špekačky, koláčiky, sladkosti a krásne
odmeny. Všetky deťúrence
horlivo bojovali o umiestnenie a zápolenie sa našťastie
zaobišlo bez zranení. Členky
Únie žien venovali deťom kopec

vecných cien, Obecný úrad
venoval okrem ceny pre víťazov
aj každému dieťaťu šiltovku
a taktiež pri tejto príležitosti
zakúpil basketbalový kôš, ktorý
je postavený v areáli bývalej
základnej školy.

V mesiaci jún sa v našej
obci predstavili ochotníci
z Haláčoviec v divadelnej
hre „Kmotrovci“. Jedným
z účinkujúcich bol aj rodák
z Bodinej Peter Matejička. V zápletke o možnom
záletníkovi Jurovi pobavili
divákov humorným textom.
Problémy spôsobil ľúbostný
lístok vo vrecku ženatého
Juraja, ktorý ho mal odovzdať svojmu menovcovi,
na čo však zabudol. Našla
ho jeho žena a problém bol
na svete. Nakoniec sa všetko
(ako inak) vysvetlilo a dobre
skončilo.
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Povolenia na odber
vody strácajú platnosť

Olympiáda seniorov v Plevníku
Už piaty ročník Olympiády seniorov sa konal opäť v
Plevníku. Z našej obce sa do
športového zápolenia zapojili
Alexandra Capková, Vincent
Capko, Daniela Kuricová,
Ivan Kuric, Vlasta Obšivanová,
Anna Romanová a Milan Kováčik. Sily si zmerali v súťažných
disciplínach: v hode loptou do
basketbalového koša, hode loptičkou na cieľ, v kopaní loptou
na bránu, v behu na 100 a 200
metrov a v behu s fúrikom cez

prekážky. Pre starostov bola
pripravená nová disciplína, v
ktorej jednoznačné kvality preukázali starostovia – futbalisti.
Prezidentom Olympiády
seniorov bola aj tento rok hokejová legenda Jozef Golonka,
ktorý odporučil súťažiacim
riadiť sa heslom „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa“,
čoho sa družstvo z Bodinej od
začiatku aj riadilo. O kultúrny
program sa postarala dychová
hudba Hoľazňanka z Plevní-

Zmena otváracích hodín na pošte Prečín od 1. 10. 2018
Pondelok:

08.00 – 11.30

12.30 – 15.00 hod.

Utorok:

08.00 – 11.30

12.30 – 15.00 hod.

Streda:

08.00 – 11.30

12.30 – 17.00 hod.

Štvrtok:

08.00 – 11.30

12.30 – 15.00 hod.

Piatok:

08.00 – 11.30

12.30 – 15.00 hod.

V nedeľu 24. júna 2018 bojovali členovia Dobrovoľného hasičského
zboru Bodiná o umiestnenie v hasičskej súťaži v Udiči. Vo veľmi
silnej konkurencii sa podarilo družstvu žien obsadiť prvé miesto a
družstvu mužov miesto siedme. Blahoželáme!!!

ka - Drienového a speváčka
Marcela Laiferová
Podujatie zorganizoval
prednosta Okresného úradu
v Považskej Bystrici Jozef
Smatana a pre viac ako dve
stovky súťažiacich z obcí považskobystrického okresu a
mesta Považská Bystrica to
bolo jedno z najlepších podujatí pripravené pre seniorov.

Okresný úrad Považská
Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie oboznamuje občanov s
prechodným ustanovením
Zákona č. 364/2004 Z.z. o
vodách. Podľa v súčasnosti
platného vodného zákona
môže byť odber podzemných
vôd povolený maximálne
na 10 rokov. Tie povolenia
na odber podzemných vôd
pri jestvujúcich alebo povolených studniach, ktoré
nemajú časovo obmedzený
odber podzemných vôd,
strácajú platnosť k dátumu
31.december 2018. Ak fyzická alebo právnická osoba,
ktorej sa to týka, naďalej
plánuje využívať povolenie
na osobitné užívanie vôd, je
potrebné požiadať o vydanie
nového povolenia alebo o
zmenu povolenia. Ak sa jedná o fyzické osoby, povolenie
vydáva príslušná obec. Ak
ide o povolenie pre právnické
osoby, povolenie vydáva
Okresný úrad Považská
Bystrica, odbor starostlivosti
o životné prostredie.

Zateplíme kultúrny dom
Obec Bodiná bola úspešná v predkladaní žiadosti o
nenávratný finančný príspevok a získala dotáciu na rekonštrukciu kultúrneho domu, o ktorú požiadala v novembri
2017. O financie vo výške 100.000 eur sme sa uchádzali v
rámci Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020.
Pôdohospodárska platobná doplnia sa fotovoltaické
agentúra ako poskytovateľ panely na strechu, zateplia
príspevku zistila, že v rámci sa obvodové steny, budova
žiadosti boli výdavky, ktoré sa odizoluje proti vlhkosti a
nie sú oprávnené, v dôsledku vode, namontujú sa vzduchočoho bola výška žiadaného technické zariadenia a v okolí
príspevku znížená o 5 212,58 kultúrneho domu sa vybuduje
eur. Celkovo bude teda po- zelená infraštruktúra.
skytnutý príspevok vo výške
Víťazom verejného obstará94.787,42 eur.
vania pre dodávateľa stavebKeďže aktivita je zameraná ných prác sa stal Stanislav
na investície do využíva- Zúbek.
nia obnoviteľných zdrojov
Ďalšia etapa rekonštrukcia
energie vrátane investícií kultúrneho domu sa bude
spojenými s úsporou energie, realizovať v priebehu budúrekonštrukcia bude pozo- ceho roka a bude sa týkať
stávať z výmeny pôvodných výmeny elektroinštalácie,
drevených okien a dverí v interiérových dverí, omietky,
obvodových múroch, výmeny podlahy – PVC. Práce však
plechovej strešnej krytiny, závisia od úspešného schvánového odkvapového systé- lenia žiadosti o nenávratný
mu, výmeny bleskozvodovej finančný príspevok, o ktorý sa
sústavy, zdravotechniky, na rekonštrukciu uchádzame.
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Futbalový turnaj v Bodinej
Na futbalový turnaj v Bodinej sa prihlásili okrem domácich družstvá Tŕstia a
Vrchteplej, takže organizátori zmenili herný systém a hralo sa každý s každým 2 x
po 35 minút. Na spestrenie programu si zahrali proti sebe aj starí páni Bodinej so
starými pánmi Tŕstia. Turnaj obohatili rôzne súťaže a bohatá tombola.
Bodiná – Vrchteplá 3:2 (2:1)
vedúci gól Bodinej, no súper do polčasu už
Skóre otvoril T. Kopáč priamo z rohu
neodpovedal, Ščotka svojim druhým gólom
– 1:0, vyrovnať sa podarilo Tamášimu po
zvýšil na 4:2. Góly padali aj po zmene strán.
rýchlej kontre – 1:1. V závere polčasu prišli
Na 5:2 zvyšoval Martečík. Posledné slovo
šance domáceho Krabáča, ktorý po centri
mali hostia, ich tretí gól dal Belák.
zvýšil hlavou na 2:1. V úvode druhej časti
Vrchteplá – Tŕstie 2:1 pokutové kopy
hry dal svoj druhý gól Tamáši – 2:2. Keď
(1:0)
sa zdalo, že duel prinesie remízu, vymyslel
V zaujímavom dueli šli do vedenia
T. Kopáč peknú akciu, ktorú zužitkoval
domáci po Kurišovej krížnej strele – 1:0.
Zaťko – 3:2.
Nepremieňanie tutoviek Vrchteplej poStarí páni Bodiná – Starí páni Tŕstie
trestal Valient – 1:1. Keď sa potom trikrát
5:3 (4:2)
súboj Kuriša s Kováčom skončil lepšie pre
Najviac gólov a najzaujímavejší futbal
gólmana Tŕstia, nasledovali penalty. Tie
ponúkol duel starých pánov, ktorí sa na
vyhralo Tŕstie 4:1.
ihrisku vôbec nešetrili. Skóre otvoril domáci
Bodiná – Tŕstie 1:4 (0:2)
Ščotka, no Pružinec vzápätí vyrovnal na 1:1.
V súboji o prvenstvo v turnaji mal prvú
Bodinú poslal do vedenia Milo, no Belák po
šancu domáci Uhlárik a po ňom mohol
peknej akcii vyrovnal na 2:2. Urík dal znova
otvoriť skóre štipľavou strelou aj I. Tomana.
Na druhej strane sa však pekne trafil techOznam pre verejnosť
nickou strelou Gabriš – 0:1. Po peknej akcii
Bušíka zvýšil Danek strelou do prázdnej
a návštevníkov podujatí A.
brány – 0:2. Domáci sa snažili so zápasom
Prevádzkovateľ – Obec Bodiná, so sídlom
Bodiná 102, 018 15 Prečín, IČO: 00692522
si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatí dôjde na vyhradených miestach
k zaznamenávaniu ich priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať
prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo
forme obrazových snímok a obrazovo – zvukových záznamov prevádzkovateľ spracúva
za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania ich priebehu, v súlade s čl. 6 ods.
1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie
o ochrane údajov). Obrazové snímky a
obrazovo-zvukové záznamy z podujatí
zverejnené v Bodianskych novinkách a na
webovom sídle prevádzkovateľa – Obec Bodiná budú uchovávané po dobu troch rokov.

niečo urobiť a iskru nádeje vykresal po rohu
hlavou Istenák – 1:2. Ale Tŕstie už drámu
nepripustilo. Obrana Bodinej síce odkopla
loptu letiacu do prázdnej brány, no Petrík
ju vrátil späť – 1:3 a na konečných 1:4
uzatváral Gabriš.
Turnaj vyhralo Tŕstie pred Bodinou a
Vrchteplou. Najlepším brankárom bol
vyhodnotený domáci Peter Milo, strelec
vzišiel až po penaltovom rozstrele, ktorý
vyhral Tamáši z Vrchteplej nad trsťanským
Gabrišom 6:5. Rozhodovali Brundza, Lamžo a Galbavý.
PENALTY
Do penaltovej lotérie sa prihlásila polstovka súťažiacich, napokon sa pole zúžilo
na trojicu Maťo Dubro, Jozef Michálek a
Tomáš Hričo, ktorý napokon súťaž vyhral.
V ďalších súťažiach bol najlepší Milan
Novák, ktorý mal najlepší pivný splav,
Peter Prašnický udržal najdlhšie kartón
minerálky. V súťažiach detí odmenili všetkých účastníkov sladkosťami a medailami.
Futbalová nedeľa v Bodinej sa vydarila aj
vďaka fantastickému gulášu.
(mk)

OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU
Spoločnosť ENVI-PAK, a.s. zvýši v Obci
Bodiná počet vývozov kontajnerov na sklo
zo štyroch vývozov ročne na šesť vývozov
a zároveň doplní vrecia, ktoré budú slúžiť
na zber papiera. Papier sa bude v našej
obci vyvážať 12.11.2018.

lll
Obecný úrad v Bodinej upozorňuje občanov na predajcov, ktorí ponúkajú rôzne
služby, že tak konajú vo svojom mene a
obecný úrad sa od ich aktivít dištancuje. Preto
komunikáciu s neznámymi osobami treba
dôkladne zvážiť a hlavne neuzatvárať rôzne
zmluvy bez riadneho premyslenia.

lll
Obecný úrad žiada občanov, aby nevhadzovali do veľkokapacitného kontajnera
použité pneumatiky. Tie sa bezplatne

odovzdávajú v ktoromkoľvek pneuservise.

lll
Obecný úrad v Bodinej oznamuje občanom, ktorí v roku 2018 nadobudli alebo mali
vlastnícke zmeny týkajúce sa nehnuteľností
(predali, kúpili, zdedili majetok), aby podali
daňové priznanie do 31. januára 2019. Tlačivá
sú k dispozícii na obecnom úrade.
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