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Obecné slávnosti 2022
V nedeľu 21. augusta
zorganizoval obecný
úrad Obecné slávnosti.
Hoci tento rok počasie podujatiu neprialo,
miesto amfiteátra sme
sa stretli v kultúrnom
dome. To však oslavám
na kvalite neubralo.
Na úvod sa prihovorila
občanom starostka obce
a na pódiu privítala
predsedu Trenčianskeho
samosprávneho kraja
Jaroslava Bašku, ktorý pri príležitosti 100.
výročia založenia Dobrovoľného hasičského
zboru v Bodinej venoval

členom DHZ finančný
príspevok vo výške 1000
eur. Potom sa občanom
prihovoril primátor Mesta Považská Bystrica
Karol Janas a riaditeľ
považskobystrickej nemocnice Igor Steiner.
Kultúrny program začal
vystúpením Bodianskeho spevokolu a po
nádherných piesňach
členovia výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany
SR udelili členom DHZ
Bodiná čestné uznania
a medaily za aktívnu
činnosť a plnenie úloh.
(Pokračovanie na str. 2)
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EDITORIAL
Milí spoluobčania,
v aktuálnom čísle som
sa asi viac zamerala
na životné prostredie,
odpady, poriadok, či
neporiadok. Často od
Vás dostávam podnety
na porušovanie zákona alebo sťažnosti na
susedov. Jeden spaľuje
a zadymuje celú dedinu, druhý vyrúbe čo sa
nesmie, ďalší parkuje,
kde je to zakázané, iný
vyhadzuje odpad mimo
kontajnera, či ktosi
znečistí cestu, keď ide
na traktore alebo na
štvorkolke či terénnom
aute. Rozumiem, že
nikto nechce byť ten zlý,
nechce ísť do konfliktu
so susedom a zostane to
na mne, aby som občanov na nezodpovedné
správanie upozornila.
Často aj za cenu, že ja
budem tá najhoršia.
Ale ak to má pomôcť, že
občania budú spokojní,
nemám problém im
vyhovieť. Pritom stačí
tak málo... dodržiavať
zákon o cestnej premávke, neznečisťovať
obec odpadom a správať sa ohľaduplne. Je
hanbou spoliehať sa na
dôchodcu, že „veď on to
uprace“. Nikto tu nie je
ničí sluha a chcem, aby
si to každý, kto takto
premýšľa, uvedomil a
začal sa správať zodpovedne. Verte mi, že
mi nie je príjemné byť
s občanmi v konflikte
a tiež mi nerobí radosť,
keď inšpekcia životného prostredia v našej
obci vykonáva štátny
dozor kvôli nelegálnej
skládke.
Marcela Filová,
starostka obce

Obecné slávnosti 2022
(Dokončenie zo str. 1)

Medzi ocenenými boli:
Štefan Gorel, Milan
Baják, Ernest Kľúčik,
František Boško, Ľubomír Brveník, Stanislav
Villín, Pavol Boško,
Lucia Prašnická, Peter
Milo, Marián Milo a

Peter Dúbravka.
Zábavu a dobrú náladu v kultúrnom dome
rozprúdili Otto Weiter
a Petra Maxin, ľudia
si s nimi v hľadisku aj
zaspievali. Pre všetkých
futbalisti navarili guláš,
pripravený bol výčap,

občerstvenie, pre deti
cukrová vata a na záver nedeľného popoludnia nechýbala tombola.
Obecný úrad ďakuje
štedrým sponzorom a
všetkým, ktorí sa na
organizovaní Obecných
slávností podieľali.

Sponzori Obecných slávností 2022: MP Profit, s.r.o.  Peter Ščotka
 Peter Dúbravka  Jozef Zaťko  Vladimír Kostelanský  Martin
Sovík  TJ Horec Bodiná  Paulína Valíčková  Erika Dúbravková
 Jaroslav Kopáč  Miloš Hozdek  František Matušík  Profi moto
 Únia žien  Martin Šimík  Adriana Bošková  Mária Prašnická
 DHZ Bodiná  Lucia Prašnická  Peter Milo  Miroslav Brveník
 Anna Žaludková  Tomáš Stachura  Peter Majtán  Robert Filo
 COPOS  Igor Belás  Mária Kováčiková  Jaroslava Bačová 
Drahuška Nováková  Ladislav Lagíň  Reštaurácia a pizzéria Včielka
 Mesto Považská Bystrica  Poľovné združenie Výr.
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Pracovné stretnutie na okresnom úrade
V mesiaci máj sa starostovia obcí považskobystrického okresu stretli
na Okresnom úrade v
Považskej Bystrici na
pracovnom stretnutí,
ktoré zorganizoval prednosta OÚ Andrej Torda.
Ten v úvode porady
prezentoval zámer rekonštrukcie výškovej
budovy, v ktorej sídli
okresný úrad. Tá by

po rekonštrukcii slúžila
viacerým inštitúciám,
čím by sa centralizovali
úrady. Financie na zámer
chce čerpať z dotácií z
Plánu obnovy.
Pracovného stretnutia
sa zúčastnili aj vedúci
jednotlivých odborov
okresného úradu, ktorí
starostov informovali o
legislatívnych zmenách,
ktoré sa týkajú obcí.

Parkovanie popri ceste

Župan navštívil Bodinú na bicykli

V rámci akcie Tour de Baška zavítal dňa 29. augusta
2022 predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška aj do našej obce. So starostkou si kladením
vencov uctili pamiatku obetí SNP.

Na základe požiadavky
občanov parkovať v priestoroch bývalej základnej
školy umožní nájomca
priestorov parkovanie v
areáli pre návštevníkov
cintorína v čase pohrebu.
Počas svätých omší parkovanie v areáli bývalej
základnej školy nie je
možné, nakoľko nájomca
z pochopiteľných dôvodov
prenajatý areál uzamyká.
Návštevníci cintorína a
kostola majú možnosť
parkovať pred predajňou
Coop Jednota a kultúrnym
domom.

Problém s parkovaním
pri katolíckom cintoríne
je dlhodobý a poslanci
obecného zastupiteľstva
na júnovom rokovaní vybudovanie parkovacích
miest vzhľadom k finančnej
situácii obce nepodporili.
Parkovanie popri ceste
v celej obci spôsobuje
dopravné kolízie, účastníci
cestnej premávky majú
však povinnosť dodržiavať
pravidlá cestnej premávky
a neblokovať jazdné pruhy
tak, aby neboli ohrození
vodiči, cyklisti, či chodci.

Hodová svätá omša
V nedeľu 21. augusta sa v Rímsko - katolíckom kostole v
Bodinej konala slávnostná hodová svätá omša ku cti Panny
Márie – Kráľovnej, ktorej je kostol zasvätený. Celebroval ju náš
rodák – kňaz Vdp. Mgr. Juraj Bunčiak, ktorý zároveň slávil 25.
výročie kňazskej služby v pánovej vinici.
Prihovoril sa nám Božím slovom, slovom vďaky a vlial do
našich sŕdc vieru, lásku a nádej v tejto ťažko skúšanej dobe. Po
svätej omši ako poďakovanie prijal od rodákov a aj farníkov
z Prečína mariánsky ornát, ktorý mu bude pripomínať lásku,
pomoc a ochranu Panny Márie, patrónky nášho kostola. Pred
kostolom bolo pre všetkých zúčastnených pripravené chutné
občerstvenie – Agapé, ktoré nachystali šikovné gazdinky z našej obce, ktorým za to vrúcne ďakujeme. ,,Drahý Bože a Panna
Mária, žehnajte a ochraňujte nášho kňaza Juraja i nás, ktorí sa
zaňho modlíme. Amen.“

STRANA 4 									

BODIANSKE NOVINKY 2/2022

Poriadok na dolnom konci.

Veľkoobjemový kontajner.

Keď ide udržať poriadok v iných
častiach obce, určite to pôjde aj tu.

NEPORIADOK
si robíme sami
Nie každému občanovi je
ľahostajné, v akom prostredí
žije. Na obecný úrad sa obrátilo niekoľko obyvateľov
obce, ktorí upozornili na
neporiadok v okolí nádob na
komunálny odpad, hlavne pri
odbočke smerom na Čakan.
Podobný problém je aj
v areáli bývalej základnej
školy, kde veľkokapacitný
kontajner býva naplnený
„kopcom“ a keď sa do neho
odpad nezmestí, občania
ho nechajú pohodený vedľa
kontajnera. Na mieste, kde
sa hrávajú deti, kde chodia
rodičia s deťmi...

Zodpovední a poriadkumilovní občania žiadajú tých,
ktorí takýmto odpadom znečisťujú našu obec, aby vrecia
s plastovým a komunálnym
odpadom pokladali k nádobám až tesne pred vývozom,
aby sa odpad nekopil a aby
najskôr zaplnili smetné nádoby a až potom pokladali
plastové vrecia k nádobám.
A v prípade, ak sú nádoby
na plasty plné, aby občania
nechali plastové vrecia
doma. Aby odpad nosili k
nádobe až deň pred vývozom
plastov.

Obec musí čiernu skládku
odstrániť na vlastné náklady
V mesiaci jún oznámil Obci Bodiná
Inšpektorát životného prostredia v Žiline začiatok výkonu štátneho dozoru v
obci. Predmetom bolo prešetrenie anonymného podnetu na nelegálnu skládku
na parcelách KNC 1015 a 1017 v k.ú.
Bodiná. Ide o pozemky na konci obce,
kde sú občania dlhé roky zvyknutí odpad
vyvážať. Inšpekcia vykonala kontrolu na
mieste dňa 9. júna 2022, pričom zistila,
že na skládke je uložený komunálny

odpad, drobný stavebný odpad a biologicky rozložiteľný odpad. Podľa Zákona
o odpadoch je obec, na ktorej nelegálna
skládka vznikla, povinná zabezpečiť jej
odstránenie na vlastné náklady. Znamená
to, že obec musí zaplatiť naloženie odpadu, odvoz odpadu a jeho uskladnenie na
skládke. Aby sme sa do budúcna vyhli
vynakladaniu finančných prostriedkov
na likvidáciu čiernej skládky, obec v
danej lokalite umiestni fotopascu.

Žiadosti o dotácie z Úradu vlády
Obecný úrad v Bodinej požiadal v mesiaci máj Úrad vlády o
dotácie na akcie: Deň detí – 850 eur, Obecné slávnosti - 3 400
eur a výmenu okien a dverí na prízemí budovy obecného úradu
(požiarnej zbrojnice) - 9 500 eur. Do dnešného dňa obec žiadnu
dotáciu nezískala.
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Oslávili sme Deň matiek
V nedeľu 8. mája sme si v kultúrnom dome uctili všetky naše
mamičky. Pri vstupe do sály kultúrneho domu ich ružičkou privítal
poslanec obecného zastupiteľstva
Miroslav Brveník, pripravené bolo
občerstvenie a kultúrny program.
V úvode privítala starostka obce
všetky mamy a staré mamy a
prihovoril sa im aj starosta obce
Domaniža a zároveň poslanec
Trenčianskeho samosprávneho
kraja František Matušík. Potom
na javisku dostali priestor naše
detičky. Pred publikom odvážne
zarecitovali, pre mnohé z nich to
bola premiéra. Svoj talent pred-

viedla aj Miška Čerňanská, ktorá
mamičkám zaspievala. Hudobný
talent určite zdedila po svojej
babke . Na keyboarde zahral
Miloško Štefánik.
Pásmom piesní potešilo dušu i
pohľad vystúpenie Bodianskeho
spevokolu a po ňom sa predstavil
Štefan Kubačák s vnučkami Katkou
a Sandrou hrou na heligónke a
spevom. Veríme, že si mamičky
svoj sviatok užili. Obecný úrad
ďakuje všetkým mamičkám za
trpezlivosť pri nácviku básničiek a
taktiež starostovi obce Domaniža
za zakúpenie ruží.
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Nové dopravné značenie
Na základe podnetu zo strany poslancov obecného zastupiteľstva
dala obec osadiť dopravné značenie na miestne komunikácie z dôvodu, aby nedochádzalo k dopravným kolíziám. Taktiež obec na
základe požiadavky občanov pridala jedno zrkadlo. Problémom bolo
aj parkovanie na otoči smerom na „Polesnú“, kde parkovanie áut
znemožňovalo otáčanie vozidlám pri vývoze komunálneho odpadu.
Otoč slúži na otáčanie vozidiel záchranných zložiek a obyvateľom
obce, ktorí v lokalite bývajú a nie na parkovanie. Obecný úrad žiada
občanov, aby všetky dopravné značenia rešpektovali, pretože podnety na protizákonné parkovanie budú riešené privolaním polície.
V miestach, kde dopravné značenie nie je, vodiči majú povinnosť
riadiť sa pravidlom pravej ruky. Nie každá komunikácia, ktorá je
„široká a rovná“ musí byť zároveň aj cestou hlavnou.
Obec zaznamenala požiadavku zo strany občanov o osadenie
spomaľovacích prvkov na miestnu komunikáciu, ale z dôvodu zimnej údržby nie je možné ich osadiť, nakoľko radlica by ich zničila.
Preto žiadame občanov, aby po miestnych komunikáciách jazdili
ohľaduplne a neohrozovali chodcov či cyklistov.

BODIANSKE NOVINKY 2/2022

Chodníky na cintoríne
Obecný úrad v Bodinej
vykonal terénne úpravy
na katolíckom cintoríne.
Terén bol hlavne v období,
keď pršalo, ťažko schodný,
šmýkalo sa na tráve. Preto
poslanci obecného zastupiteľstva vyčlenili 7.000 eur
na rekonštrukciu cintorína.
Vybudovali sa spevnené

plochy a schody. Obec
plánuje v rekonštrukcii
katolíckeho cintorína pokračovať, záleží však na
finančných možnostiach
obce. V mesiaci august
práce na rekonštrukcii
chodníkov na katolíckom
cintoríne pokračovali, pribudol nový chodník.

Znečistená Bodianka
V mesiaci júl nahlásil občan obce Prečín nadmerné
znečistenie potoka Bodianka. Na miesto prišli členovia miestneho rybárskeho
zväzu z Považskej Bystrice
a environmentálna kriminálna polícia z Trenčína.
Rybári pozbierali z potoka
371 kusov uhynutých rýb
– pstruha potočného, išlo o
násadu z jesene minulého
roka. Polícia odobrala vzorky vody a vzorky uhynutých
rýb na expertízu. Podľa zoologičky zo Správy CHKO
Strážovské vrchy Ivany

Kalafusovej je to dôsledok
vypúšťania odpadových vôd
do potoka.

Poškodená autobusová zastávka
V mesiaci máj bola počas dopravnej nehody v obci Bodiná poškodená autobusová
zastávka. Vodič nákladného auta pri obchádzaní autobusu zachytil strechu autobusovej
zastávky, ktorá sa následne celá zrútila. Obci
bola spôsobená škoda vo výške 2.350 eur a
škoda bola hradená z povinného zmluvného
poistenia vodiča nákladného auta. Spoločnosť, ktorá obci v roku 2018 zastávky dodala,
vyrobí a osadí novú.
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DEŇ DETÍ V BODINEJ
Ani tento rok sme nezabudli na naše ratolesti a pri príležitosti ich sviatku sme pre ne pripravili zábavné popoludnie. Najväčšiu radosť im urobili opäť lopty, deti si odniesli športové ľadvinky, hračky
a starší USB kľúče. Nebola núdza o sladkosti a kopec hračiek, radosť deťom urobila aj pizza. Obecný
úrad ďakuje sponzorom Tomášovi Stachurovi a Miške Kocanovej ako aj rodičom, ktorí so svojimi deťmi
prišli a strávili tak príjemné popoludnie.

Oznam pre účastníkov skupinového vodovodu Biela voda
Užívatelia skupinového vodovodu Biela voda platia na základe zmluvy za vodu 20 eur ročne za nehnuteľnosť.
Niektorí užívatelia majú podlžnosti už niekoľko rokov. Výbor skupinového vodovodu preto oznamuje občanom,
že dlžné sumy a ročné platby môžu uhradiť aj na obecnom úrade, kde je k dispozícii zoznam nehnuteľností aj
dlžníkov. Poplatok zahŕňa údržbu a opravy vodovodu.
Číslo účtu skupinového vodovodu: SK47 8330 0000 0029 0202 5556
Variabilný symbol: 			
číslo domu a rok, za ktorý sa platí (príklad 1022021)
Správa pre príjemcu: 		
meno a priezvisko
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KOMUNÁLNE VOĽBY 2022
Zoznam kandidátov pre voľby starostu obce Bodiná:
1. Jozef Boško, 53 rokov, vodič, SMER – sociálna demokracia
2. Marcela Filová, 49 rokov, starostka obce, nezávislý kandidát
Zoznam kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva
v obci Bodiná:
1. Ivona Brezničanová, 48 rokov, opatrovateľka, nezávislý kandidát
2. Jolana Kuricová, Ing., 63 rokov, kontrolórka daní, nezávislý kandidát
3. Peter Milo, 30 rokov, SZČO, nezávislý kandidát
4. Marek Roman, 40 rokov, nezamestnaný, nezávislý kandidát
5. Marián Roman, 34 rokov, SZČO, nezávislý kandidát
Dátum konania volieb
Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov
samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 29. októbra 2022
v čase od 7:00 do 20:00 h v kultúrnom dome v Bodinej.
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OPUSTILI NÁS
18. 3.
7. 5.
31. 5.
22. 7.
22. 7.
4. 8.

Vincent CAPKO
Oľga KURICOVÁ
Alojz POLIČEK
Eva DZIBELOVÁ
Ivan KURIC
Magdaléna MRIŠOVÁ

OZNAMY
OBECNÉHO ÚRADU
Obecný úrad v Bodinej žiada
občanov, aby z dôvodu vykonania zmien v daňovom priznaní
akékoľvek zmeny týkajúce sa
vlastníctva nehnuteľností nahlasovali na obecný úrad.
lll
V kultúrnom dome sa našiel
dáždnik, je na obecnom úrade.
lll
Obecný úrad v Bodinej vybral
za rok 2021 daň z nehnuteľností
od občanov vo výške 8132 eur
(daň zo stavieb, pozemkov a psa).

Hasičská súťaž v Dolnej Marikovej
V nedeľu 3. júla sa na futbalovom ihrisku v Dolnej Marikovej konala
hasičská súťaž, na ktorej našu obec reprezentovalo družstvo mužov. Po
úspešnej štafete nasledoval útok. Ten sa našim chlapcom nevydaril, z
čoho neskrývali sklamanie. Obecný úrad ďakuje členom DHZ Bodiná,
že zostavili družstvo a venovali účasti na súťaži svoj voľný čas.
Lekáreň „U Broja“ ponúka bezplatnú donášku na lieky, zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny a doplnkový sortiment v rámci
považskobystrického okresu.
Telefonický kontakt: donáška 0911 320 684, lekáreň 0903 665 244.
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