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Ročník I.

január 2012
do nového roka 2012 všetkým spoluobčanom, aby si
každý z nás našiel čas na odpočinok a relaxáciu;
prajem Vám dobré zdravie a zdravý pohyb; aby ste
vždy mali niekoho, s kým môžete s chuťou
prežívať dobrodružstvo každodenného života, želám
Vám pozitívny pohľad do budúcnosti, no
predovšetkým Vám želám, aby tu pre Vás vždy bol
niekto, kto Vás rád objíme.
Ing. Pavel Miksa, starosta obce

Držíte v rukách prvé číslo obecných novín
Podlužiansky spravodajca, ktorý bude vydávaný
dvakrát do roka.
Jednou z podmienok úspešného rozvoja spoločenstva
– a medzi takéto spoločenstva patrí aj obec – jej
vzájomná informovanosť. Len občan, ktorý pozná ciele
svojej samosprávy je ochotný podieľať sa na rozvoji
svojej obce. A naopak – ak predstavitelia a
zástupcovia samosprávneho orgánu poznajú problémy
svojich občanov, môžu správne nasmerovať rozvoj
svojej obce tak, aby sa každý občan zúčastňoval na jej
živote a aby bol hrdý na svoju dedinu. Chceme našich
občanov touto cestou oboznamovať s prácou
miestneho zastupiteľstva, prácou jeho poslancov,
činnosťou komisií a prácou obecného úradu na
jednotlivých úsekoch samosprávy. Svoje miesto by tu
mali nájsť informácie z rôznych úsekov života našej
obce: z oblasti školstva, kultúry, telovýchovy, budeme
Vás informovať aj o činnosti spoločenských organizácií
ako aj o hospodárskom živote firiem v našej obci.
Celkový rozvoj obce v mnohom závisí aj od práce
Vašich zástupcov – poslancov, ktorí na zasadaniach
obecného
zastupiteľstva
spolurozhodujú
o
najdôležitejších
otázkach
rozvoja
obce.
Prostredníctvom našich novín budeme takto
informovať aj o rokovaniach tohto orgánu. Pretože
vieme, že nie každý občan sa z rôznych dôvodov so
svojimi návrhmi a pripomienkami, ale aj so starosťami
chce obrátiť na pracovníkov obecného úradu, alebo
starostu, je treba využiť Vami zvolených zástupcov –

Vážení spoluobčania,
som veľmi rád, že sa Vám môžem prihovoriť
prostredníctvom historicky prvých novín našej Obce
Podlužany a práve v prvých dňoch nového roka.
Čas beží neúprosne a my opäť stojíme na prahu
nového roka s nádejou, že bude lepší a krajší ako rok
predchádzajúci,
ktorý
sa
práve
skončil.
Pre niekoho to bol rok úspešný, pre iného možno
menej úspešný.
Na prahu rokov vždy bilancujeme a porovnávame to,
čo predchádzajúci rok priniesol, dal nám do vienka, ale
aj naopak, v čom bol pre nás neúspešným, či menej
šťastným. Každý z nás ho vnímal iným spôsobom.
Preto obzrime sa a prajme si, aby sme svoje chyby v
prvom rade dokázali rozpoznať, poučiť sa z nich. A aký
by to bol nový rok bez predsavzatia? Dajme si ho
všetci tí, ktorým nie je osud našej obce Podlužany
ľahostajný. Dajme si predsavzatie, že rok 2012 bude
rokom ozdravenia medziľudských vzťahov a rokom
čistejšieho
a
malebnejšieho
územia.
Stalo sa už zvykom, že na začiatku nového roka si
želáme navzájom šťastie, ktoré si každý
predstavujeme inak. Prajeme si zdravie, pretože je
potrebné k tomu aby sme na našej ceste vpred mohli
kráčať bez prekážok. Želáme si úspechy v osobnom
živote, práci a v medziľudských vzťahoch. A v
neposlednom rade prajeme si lásku a úctu človeka k
človeku. A práve preto, že je to pekným zvykom, ktorý
sa dedí z pokolenia na pokolenie, dovoľujem si aj ja
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10.12.2011 od bývalého starostu obce Jozefa Hrušku,
ktorý bol vo funkcii od roku 1993 do 10.12.2011 .
Po rýchlom zorientovaní sa vo funkcii som na začiatku
musel pristúpiť i k nepopulárnym opatreniam, ktoré
mali za následok
prepustenie niektorých
zamestnancov z pracovného pomeru.
Prebral som úrad, ktorý fungoval len na „ oko“. Zistili
sme množstvo nedostatkov niektoré vyšli na povrch
ihneď, niektoré v priebehu roka. Aby som nehovoril
len všeobecne veľké nedostatky sme zistili vo vedení
účtovníctva, čo bolo vytýkané aj v správe audítora,
v evidencii obyvateľstva, evidencii domov, prideľovaní
súpisných čísiel, vo vyberaní poplatkov za smeti,
káblovú televíziu, daní za psa atď.
Samostatná kapitola sú dane z nehnuteľností. Mnohí
ste boli prekvapení, že Vám boli doručené prvýkrát
v histórii platobné výmery na daň z nehnuteľnosti.
V minulosti tieto platové výmery boli doručené cca 4-6
obyvateľom, medzi ktorých som patril aj ja, takže som
mal za to, že uvedené platobné výmery dostáva každý
vlastník nehnuteľnosti. Vyrubené dane v mnohých
prípadoch nezodpovedali skutočným výmerám
pozemkov a nehnuteľností vo vlastníctve občanov, za
ktoré bola povinnosť platiť dane.
V tejto oblasti nás čaká mravenčia práca. Bude trvať
minimálne jeden rok poctivej práce, aby sme túto
agendu dali do súladu s daňovým poriadkom.
Nedôslednou prácou v agende miestnych daní vznikli
na daniach pohľadávky aj u občanov ktorí, si neplnili
svoje povinnosti a dane neplatili. V mesiaci november
2011 sme zasielali prvé výzvy na zaplatenie dane
neplatičom. V prípade nezaplatenia
sa bude
postupovať v zmysle zákona a pohľadávky postúpime
exekútorskému úradu. Možno sa to bude zdať
niekomu tvrdé, ale takýto stav sa nedá tolerovať.
V prípade nevymáhania pohľadávok by takýto stav bol
minimálne diskriminačný voči tým, ktorí si svoje
povinnosti plnia. Zákon o správe daní nás oprávňuje
zverejniť zoznam daňových dlžníkov, k čomu podľa
vzoru iných obcí, pravdepodobne v budúcnosti dôjde
aj u nás.
Obecný
úrad
zabezpečuje
organizačné
a
administratívne veci obecného zastupiteľstva a
starostu, ako aj orgánov zriadených obecným
zastupiteľstvom. Stáva sa nám že sa stretávame s tým,
že niektorí z Vás prídu na obecný úrad a odídu
nespokojní, nakoľko im nebolo vyhovené, tak ako si
predstavovali. Verte nie je to tým, že by nebola ochota
zo strany pracovníkov úradu, ale sú rôzne úkony,
ktoré sa vykonávajú v režime správneho konania,
nemôžu byť vykonané bez predloženia niektorých
dokladov, prípadne si vyžadujú určitú lehotu, ktorú je
potrebné dodržať. Pri vybavovaní všetkej agendy

poslancov, ktorých povinnosťou je Vaše poznatky
prenášať do orgánov samosprávy.
Chceme, aby naše noviny neboli „klebetníkom“, ale
mali solídnu informačnú úroveň. Chceme vyjadriť
presvedčenie, že aj týmto spôsobom sa zlepší
vzájomná
komunikácia
medzi
občanmi
a samosprávou. Z našej strany budeme objektívne
informovať o činnosti orgánov samosprávy a z Vašej
strany očakávame objektívne podnety na skvalitnenie
života obce .
Verím, že vydávanie obecných novín uvítajú
predovšetkým starší ľudia, ktorí nevedia pracovať
s internetom alebo k nemu nemajú prístup. Želám
obecným novinám úspešnú cestu, aby svojím
obsahom čo najviac oslovili našich spoluobčanov, aby
si ich každý rád prečítal. / irm /_IRMIRMI__I_______ _
I

Vážení spoluobčania,
Pred voľbami som Vám sľúbil, že Vás budem
informovať o dianí v našej obci. Presne dňa
10.12.2011 uplynul jeden rok, čo som vo funkcii
starostu našej obce. Nastal čas zhodnotiť toto obdobie
a urobiť tzv. odpočet predvolebných sľubov.
Ak chcem zhodnotiť moje ročné pôsobenie vo funkcii
starostu, musím sa dotknúť aj zhodnotenia stavu
našej obce a obecného úradu ako som ho prevzal dňa
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musíme dodržiavať zákon, ten nie je možné
porušovať, len aby sme vyhoveli občanovi. Do
každého pracovného úkonu zavádzame systém,
poriadok a hlavne zákonné postupy. Pracovníci úradu
sú zodpovední za to, aby náš obecný úrad získal
väčšiu vážnosť v rámci nielen okresu, ale aj kraja.
Nakoľko niektoré dokumenty ako všeobecne záväzné
nariadenia obce (ďalej VZN) boli založené bez podpisu
starostu, prípadne
vydávané bez zrušenia
predchádzajúceho znenia VZN, takže zostávali
v platnosti „ staré“ aj „nové“, začali sme s úpravou
VZN. Vypracovali a schválili sme :
VZN č.9/2011 o správe a prevádzkovaní pohrebiska
s účinnosťou od 01.01.2012
VZN č.8/2011 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady s účinnosťou od 01.01.2012
VZN č.7/2011
o poskytnutí dotácií právnickým
osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
s účinnosťou od 01.012.2011
VZN č.6/ 2011 o výške príspevku na pobyt dieťaťa
v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej
jedálni účinné 01.10.2011
VZN č.5/2011 o dodržiavaní verejného poriadku,
čistoty a ochrane prírody účinné od 01.07. 2011
VZN č. 4/2011 o trhovom poriadku a podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach na území obce 01.07.2011
VZN č.3/2011 dodatok č.1 k VZN o podmienkach
podnikania na území obce účinné od 24.08.2011
VZN č. 2/2011 o povodňových plánoch záchranných
prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov
na území obce s účinnosťou od 01.07.2011
VZN sú zverejnené na internetovej stránke.

jedna návšteva sa na adresu stavu týchto priestorov
vyjadrila , že : „ U Vás sa zastavil čas, mali by ste s tým
niečo robiť „ ! To, že sa tu zastavil čas, nie je ani trochu
nadnesené. Nedalo sa prioritne pustiť do
rekonštrukcie týchto priestorov i napriek tomu, že sa
v nich sám necítim dobre. Urobili sme aspoň základný
poriadok a pomaly zväčša svojpomocne sa snažíme
o čiastočnú
rekonštrukciu priestorov obecného
úradu.
Budova obecného úradu je vykurovaná plynom.
Priestory boli prekurované čo sa odrazilo na spotrebe
plynu. Po mojom nástupe som ako prvé dal
namontovať priestorový termostat, ktorý reguluje
vnútornú teplotu, okrem toho v svadobnej miestnosti
a malej zasadačke sme len temperovali. Na základe,
týchto opatrení sme ušetrili na energiách cca 30%.
Veľký únik tepla bol cez garážové brány, ktoré
nepriliehali,
čo
spôsobovalo
podfukovanie,
ochladzovanie podláh v kanceláriách nad garážami.
Taktiež boli v spodnej časti prehrdzavené. Z tohto
dôvodu boli dve garážové brány zakúpené
a namontované v mesiaci december. Pôvodné brány
budú demontované v letných mesiacoch.
Nedá mi nespomenúť jednu z miestností na poschodí,
ktorú príznačne nazývali bývalí zamestnanci
„archívom“ o rozmeroch 4x5 m. Tu sa archivovalo,
všetko od dokladov účtovných, volebných, časopisov,
propagačných materiálov, máp nových, starých,
vlajok, zástav, obrusov, vianočného stromčeka,
starých stolov, čistiaceho materiálu, kancelárskeho
papiera, vriec na odpad, skartovačka, krovinorezy,
vešiak, vianočné osvetlenie, staré evidenčné čísla
domov, volebné urny, zem na kvety, kvetináče, metly,
vysávač atď. Okrem toho sa tu nachádza káblová
televízia a miestny rozhlas.

Toto je len malá ukážka, nezrovnalostí. No my sme
museli vynaložiť a stále vynakladáme veľké úsilie na
odstránenie nedostatkov.
Administratívnu prácu občan nevidí, no môžem
povedať, že je nesmierne dôležitá už len z toho
pohľadu, že každý jeden dokument, ktorý odošleme
alebo je dôležitý pre internú potrebu, vypovedá
o úrovni vedenia tejto obce.
Od administratívy prejdem k hodnoteniu stavu
majetku.
Interiér obecného úradu
Priestory obecného úradu sú reprezentáciou nielen
tých, ktorí v ňom pracujú, ale aj všetkých obyvateľov
obce.
Verte mi, že sa hanbím za stav priestorov pri každej
jednej návšteve, ktorá príde na obecný úrad. Nie

Miestnosť tzv. „archív“
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Strecha Obecného úradu

Miestnosť tzv. „archív“

Strecha obecného úradu potrebuje nevyhnutnú
opravu, nakoľko zateká a znehodnocuje sa aj
prebytočnými
konštrukciami
s nefunkčnými
satelitnými parabolami a káblami.
Počítačová technika a programové vybavenie, ktoré
sme zdedili je na veľmi nízkej úrovni. Program KEO,
ktorý sa používa v účtovníctve nebol odborne
aktualizovaný.
Neviem si predstaviť v dnešnom storočí pracovať bez
počítača. V rámci úsporných opatrení využívam od
prvého dňa nástupu do funkcie svoj
počítač
s vlastným programovým vybavením.
V budúcnosti budeme musieť investovať do
programového vybavenia, aby sme skvalitnili
a zefektívnili prácu.
K nepopulárnym opatreniam patrilo zrušenie školy ku
dňu 30.06.2011. K jej zrušeniu došlo vzhľadom
k nepriaznivému demografickému vývoju v našej obci.
V škol. roku 2011/2012 malo do školy nastúpiť 5 detí.
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie, že škola bude
zachovaná pri počte detí 4. Po mnohých rokovaniach
aj s rodičmi detí, bol konečný stav detí, ktoré mali
nastúpiť v septembri do školy 3 deti. Niektorí rodičia
sa rozhodli dať svoje dieťa do školy v Bánovciach nad
Bebravou. Z tohto dôvodu bola škola definitívne
zrušená.
Deti boli zaradené do ZŠ v Bánovciach nad Bebravou
a bolo vybavené, aby dostávali príspevok na cestovné
bez ohľadu na to, ktorú ZŠ navštevujú.
V priestoroch školy bola zriadená ďalšia trieda pre
MŠ, nakoľko sa od septembra zvýšil počet detí
navštevujúcich MŠ na 28.
Budova školy bola vykurovaná pevným palivom, čo
spôsobovalo nemalé problémy. Pri vstupe do
priestorov MŠ bolo cítiť veľmi nepríjemný zápach,

Káblová televízia - miestnosť tzv. „archív“

Miestny rozhlas – miestnosť tzv. „archív“
Nie všetko sa dá zachytiť fotoaparátom. Ale všetok
tento neporiadok, sme museli roztriediť upratať,
nepotrebné vyhodiť.
Pevne verím, že sa nám do konca februára podarí
zrekonštruovať priestory obecného úradu z vnútra.
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ktorý bol kombináciou dechtového a žumpového
zápachu.
Teplota
v triedach
nedosahovala
požadovanú hodnotu. Okrem tohto problému bolo
nutné trvalo viazať dvoch pracovníkov, ktorí v zimnom
období len kúrili. Na nápravu tohto stavu bola budova
školy počas letných prázdnin splynofikovaná, čo
zvýšilo komfort detí aj pracovníkov MŠ a odstránil sa
aj nepríjemný zápach. Zatiaľ sa ponechal v škole aj
kotol na tuhé palivo, za účelom podpory kúrenia,
nakoľko budova nie je zateplená a taktiež okná
netesnia a sú staré ako budova sama. Plynofikácia
školy stála 4.340,16 EUR.
Budova Materskej školy je teraz vykurovaná
moderným kondenzačným kotlom s príslušenstvom.
Budova pošty, v ktorej sa nachádzajú dva nájomné
byty, knižnica a pošta, tiež nie je bez problémov.
Septiky sú umiestnené na súkromnom pozemku vo
vlastníctve Jána Žubora. Tento stav bude nutné
v blízkej budúcnosti riešiť.
Cintorín
Všetci sme si všimli, ako sa náš cintorín za posledný
rok zmenil a dostáva nový šat v podobe úpravy
porastov, udržiavaním zelene, presvetlenie a
zabezpečeného rezom drevín, ktoré boli rozbujnené
a minulosti vysadené bez prihliadnutia na ich vzrast.
V mesiaci február sa uskutočnilo vypílenie stromov,
ktoré ohrozovali svojím mohutným vzrastom pomníky.
V mesiaci november sa pokračovalo v opilovaní
stromov z južnej časti. Zabezpečilo sa vyčistenie
celého cintorína vrátane hrobových miest, o ktoré sa
príbuzní pozostalých nestarajú. V mesiaci apríl sme
uskutočnili veľkú brigádu, ktorej účelom bolo vyčistiť
neporiadok v okolí cintorína. Na tejto brigáde sa
zúčastnilo 31 občanov, ktorí nezištne prišli pomôcť
a za ich pomoci bolo z miesta cca 100 metrového
úseku vyzbieraných 70 kusov 120 litrových vriec
plných rôznorodého odpadu. Myslím, že stojí za
zamyslenie, či sme až takí bezohľadní k nášmu
životnému prostrediu, aby sme sa správali ako vandali
a devastovali sme si naše krásne prostredie.
To, že náš cintorín dostáva nový dizajn je veľká
zásluha pána Milana JANIČA, ktorý túto prácu
vykonáva zodpovedne a s láskou. Aj touto cestou mu
patrí veľká vďaka za jeho prístup k práci. Musím
spomenúť, že sme dostali niekoľko ďakovných listov
od návštevníkov cintorína, ktorí vyjadrili vďaku za
vytvorenie príjemnej atmosféry pustením hudby,
ktorá sa jemne rozoznievala v povetrí a umocňovala
dôstojnosť dní, kedy sme všetci kráčali na cintoríny s
pokorou v srdci a s úctou k pamiatke na tých, ktorým
patrili naše spomienky, zapálili sme sviečky, položili
sme na hrob kvety. Každý život si vždy zasluhuje lásku
5
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nachádzalo skladisko odpadu, staré gauče, stoličky,
železo, mokré hnilé drevo, váľandy... Budova KD je
v dezolátnom stave. Zvody zo strechy vedú rovno pod
základy KD. Strecha je po životnosti, miestami je
nefunkčná, vo veľkom zatekalo do sály KD. Rýny
neboli čistené – voda tiekla po fasáde. Museli sme
vykonať okamžite nevyhnutné opravy, aby nedošlo
k prehrdzaveniu strešnej konštrukcie. V miestach, kde
zatekalo, došlo k výmene krytiny.
Priestory KD z bočnej strany majú samostatné vchody,
tieto priestory sú využívané turistami a skupinou
mladých ľudí. Priestor im bol poskytnutý do užívania
za bývalého vedenia za účelom zriadenia posilňovne.
Nakoľko tento priestor nie je
vykurovaný,
zabezpečovali si kúrenie prostredníctvom elek.
energie, vlastnými vyhrievačmi. Pri kontrole spotreby
el. energie bolo zistené, že bolo spotrebované veľké
množstvo el. energie. Bola to nemalá suma, ktorá
mohla byť použitá na iný účel. Keďže na každom
úseku musíme šetriť, budeme musieť hľadať
kompromisné riešenia pri využívaní týchto priestorov.
Každá spotreba elektrickej energie, plynu je prísne
sledovaná a vyhodnocovaná jednotlivo na objekty.
Vďaka podnikateľom našej obce bola v mesiaci
február začatá komplexná rekonštrukcia kuchyne KD
(výmena elektrického vedenia, zateplenie stropu,
nový obklad, dlažba, plynové vykurovanie, nové
profesionálne zariadenie kuchyne). Vďaka týmto
podnikateľom sa môžeme právom pýšiť, nielen novou
kuchyňou , ale aj tým, že máme občanov, ktorým
záleží na tom, kde bude táto obec v budúcnosti
smerovať. Čaká nás ešte dovybavenie inventáru
(taniere poháre ...).

a spomienky. (o zabezpečenie hudobnej produkcie sa
postaral Ľubomír Podlucký, pracovník OcÚ)

V budúcnosti chceme v úprave cintorína na základe
vypracovanej projektovej dokumentácie pokračovať,
vybudovať chodníky, vysadiť novú zeleň, osadiť
lavičky.
Aj v tejto oblasti nás čaká ešte veľa práce. Okrem prác
v teréne je nevyhnutné zmapovať všetky hrobové
miesta zaevidovať a spísať s pozostalými nájomné
zmluvy na hrobové miesto.
Rád by som požiadal všetkých návštevníkov nášho
cintorína, aby pristupovali k tomuto pietnemu miestu
s úctou a využívali na odpad kontajnery, ktoré sú
určené na odpad súvisiaci s úpravou hrobového
miesta a nie na iný komunálny odpad. Verím, že
nebudeme nachádzať v okolí cintorína staré výzdoby
hrobov ako vence, kvety, kahance a pod.
Kultúrny dom- bol postavený v akcii „Z“ a daný do
prevádzky v roku 1967. Akcia „Z“ bola bezplatná
budovateľská aktivita v oblastiach, na ktoré neboli
peniaze. Mnohí z Vás venovali veľa času a energie
a poctivej práce, aby sa vybudoval tento kultúrny
stánok. Od roku 1967 nebola do tejto budovy daná
väčšia investícia na opravu. Po prevzatí majetku obce
som bol opäť nemilo prekvapený. V pivniciach KD sa

Kuchyňa pred rekonštrukciou
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Sýpka – budova za obecným úradom. Budova ktorá
má tri podlažia a cca 400 m2 . Asi sa budem opakovať
no nebude ťažké uhádnuť, čo sa v uvedených
priestoroch
nachádza.
Skladisko
všetkého
nepotrebného, čo občania povyhadzovali. Všetko sa
skladovalo bez ďalšieho separovania a likvidovania.
Neporiadok v sýpke nebolo vidieť, no neporiadok na
dvore medzi budovou OcÚ a sýpkou si nemohol
nevšimnúť i náhodne okoloidúci prípadne cestujúci.
Odpad, ktorý sa nachádzal na dvore, sme postupne
likvidovali a zaviedli sme systém likvidácie odpadu.

Kuchyňa pred rekonštrukciou

december 2010

Kuchyňa po rekonštrukcii
december 2010
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geometrické plány na tieto pozemky. Dali sme ich
vyhotoviť geodetickej kancelárii a zostáva nám
dotiahnúť túto záležitosť do úspešného konca.
Protipovodňová aktivita
Obec Podlužany začala v júni 2011 roka realizovať
vďaka príspevku z Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny, protipovodňové opatrenia. Protipovodňové
opatrenia zahŕňajú úpravu a kosenie porastov,
vysekávanie náletových drevín a čistenie okolia
kanálov od nánosov bahna a odpadkov. Ich úlohou je
znížiť riziká a následné škody pred vplyvom
povrchových a podzemných vôd. Zamestnanie tak
našli traja dlhodobo nezamestnaní ľudia. Stretli sme
sa však u týchto ľudí aj s negatívnymi formami
správania, ako požívanie alkoholu, prípadne vyhýbanie
sa pracovnej činnosti. Preto obec musela niektorých
zamestnancov
prepustiť
a
prijať
nových
nezamestnaných. Pracovnú morálku zamestnancov
vykonávajúcich pritipovodňovú aktivitu sa nám
podarilo dostať na dobrú úroveň. Vyčistili sa kanále
po celej dedine.

Dvor ešte stále nie je podľa našich predstáv, ale
stále sa bude vylepšovať.

október 2011
Skutočne stačí málo, aby sme mali okolo seba
poriadok – NEROBIŤ NEPORIADOK.
Miestne komunikácie, kanále, pozemky vo
vlastníctve obce
Pri inventarizácii majetku obce bolo zistené, že obci
nepatrí pozemok pod OcÚ ani dvor a taktiež pozemok
pod kultúrnym domom. Tieto sú v správe SPF. Tento
stav je zarážajúci vzhľadom
k tomu, že v obci
prebehol ROEP v roku 1999 (ROEP register obnovenej
evidencie pozemkov - verejná listina, na základe ktorej
dôjde k zápisom vlastníckych práv k pozemkom do katastra
nehnuteľností. Zápis v katastri je rozhodujúci z hľadiska
určenia vlastníctva k pozemku) Vtedy sa tieto

nezrovnalosti v pozemkoch mohli dať do poriadku
s reálnym stavom vlastníctva k pozemkom. V mesiaci
február 2011 sme podali žiadosť na SPF o vydanie
týchto nehnuteľností, tomu bolo potrebné doložiť
8
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Most cez rieku Bebrava

Kanál k ihrisku bol zanesený nánosom bahna a hliny
na svojich brehoch, zarástol burinou, nebolo vidno, že
kanál má svoje brehy vyložené kameňom. Kanál je
dlhý cca 250 metrov. Bola to ťažká práca očistiť
zarastený kanál od hrubého nánosu bahna, hliny
a mačiny. Výsledky práce záležali aj od vedenia
pracovníkov, zmysluplnosti prác a dobrej organizácie
práce.

Pred opravou

Z časti očistené brehy kanála pri ihrisku
Úprava zelene
Tento rok bol bohatý na zrážky, čo sa odrazilo aj na
počte kosení. Len čo sa dokončilo s kosením poslednej
plochy už bolo treba začať kosiť odznovu. Veľa energie
a pracovného času sme strávili kosením.
V mesiaci február sme začali s revitalizáciou parku
medzi kostolmi. Na základe vypracovanej štúdie sme
začali s prácami. Do parku bolo navezených 270
nákladných aut zeminy, osadili sa obrubníky, upravila
sa cesta. V parku sa vytýčili chodníky, vypílili sa staré
stromy. Bohužiaľ viac sme nestihli, nakoľko nám
počasie neprialo.
Pokračovať sa začne na jar tohto roku a to výsadbou
trávy a zelene, osadením lavičiek a detského ihriska.
Zámerom je, aby táto plocha slúžila na oddych
a prechádzky nielen mamičiek s deťmi, ale aj
ostatných občanov. V budúcom roku podľa možnosti
rozpočtu budeme pokračovať v úprave námestia
a miestnej komunikácie smerom hore. Vďaka patrí
podnikateľom Jaroslavovi Švecovi, Jánovi Švecovi,
Miroslavovi Žuborovi a Jaroslavovi Havlíkovi, ktorí
poskytli mechanizmy a zeminu bez nároku na
odmeny, taktiež dobrovoľníkom, ktorí odpravovali
niekoľko hodín pri realizácii tohto projektu.

Po oprave
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Obec pri nástupe nového vedenia zdedila nesplatený dlh vo výške 41.074,20€ + úroky.
Po všetkých racionalizačných opatreniach sa mi podarilo v minulom roku znížiť výšku úveru o:
splátka úveru za obdobie 01.01.2011- 31.12.2011
12.000€
takže sme dostali náš dlh na 29.074,20€ + úroky
Žiaľ v tomto roku a samozrejme i v rokoch budúcich nám tieto peniaze, ktoré musíme splácať určite budú chýbať.
V rozpočte v roku 2012 sa len veľmi ťažko budú hľadať rezervy, aby sme nielen dlh splácali, ale mohli aj pokračovať
v budovaní našej obce.
V roku 2011 sme dokázali z vlastných zdrojov a s materiálnou podporou miestnych podnikateľov, ale i iných
právnických osôb splynofikovať MŠ, začať s revitalizáciou verejného priestranstva v strede obce, opraviť most,
upraviť miestnu komunikáciu medzi kostolmi, uskutočniť nevyhnutné opravy strechy na KD, zrekonštruovať
kuchyňu v KD, budovu Obecného úradu a cintorín.
V roku 2011 som vypracoval žiadosti o nenávratný finančný príspevok a to:
Názov
Rozpočtované náklady
Rekonštrukcia budovy OcÚ
13.839 EUR
Oprava interiéru budovy ZŠ a MŠ
15.984 EUR
Nadácia VÚB „Revitalizácia oddychovej zóny“
3.480 EUR
Zlepšenie energetickej náročnosti budovy MŠ
14.547,45 EUR
Zberný dvor pre separáciu komunálneho odpadu
v obci Podlužany
67.272 EUR
Niektoré žiadosti neboli schválené a niektoré sú v štádiu posudzovania.
V roku 2011 sme hospodárili s menším obnosom financií ako v roku 2010, no i tak je vidieť za nami kus poctivej
roboty.
To, že sme takto hospodárili, bolo nutné každý jeden cent obracať v ruke aj 2- krát. Taktiež veľa pomohlo to, že
mnohí ľudia ktorí, sú okolo mňa, sú ochotní pracovať zadarmo, alebo za minimálne odmeny, za čo im patrí moja
vďaka.
Keď som pred rokom vo voľbách získal Vašu podporu, predsavzal som si, že sa pousilujem urobiť pre našu obec čo
najviac. Verím, že s pomocou Vás a poslancov OcZ vyriešime nejeden problém, ktorý nám život v našej obci prinesie.
Nechcem sa v tomto článku dotýkať jednotlivých akcií, ktoré sme v obci uskutočnili, toto všetko musia posúdiť
samotní občania, čo sa pre nich v minulom roku urobilo. Nie vždy je situácia ľahká – v spoločnosti, v dedine či
v rodine, niekedy si myslíme, že sme urobili pre danú vec všetko, ale nakoniec sa stretáme i s nepochopením
a nevôľou, ale i takéto veci prináša bežný život. Sú medzi nami ľudia, ktorí sú stále nespokojní a za rok očakávali, že
tu bude všetko, čo nebolo možné urobiť za 20 rokov. Budú radšej kritizovať tých ktorí pracujú. Rešpektujem aj
takýchto ľudí, každý z nás je iný a preto je svet pestrejší a zaujímavejší.
Ešte veľa vecí je potrebné v našej obci vybudovať, vylepšiť a skrášliť. Ale zase na druhej strane, je treba sa do
budúcna pozerať reálne a uprednostniť také projekty, ktoré sme schopní v rámci nášho ľudského úsilia a hlavne
financií zvládnuť. V roku 2011 sme sa museli vyrovnávať s finančnými problémami, ktoré spôsobila finančná kríza,
čo sa odzrkadlilo na príjmovej strane obce.
Mojím osobným želaním je neustála spolupráca s Vami, občanmi obce, vždy si budem vážiť Vaše dobré
a povzbudzujúce rady, Vašu spoluprácu, ochotu a toleranciu. Preto prosím, neostaňte ľahostajní k sebe, ale ani k
dianiu v našej obci. Prispejte každý svojim dielom, každý podľa svojich možností, k jej napredovaniu. Budem Vám
vďačný za akúkoľvek formu pomoci pri realizácii toho množstva úloh, ktoré nás čakajú.
Chcel by som sa v tejto chvíli úprimne poďakovať všetkým, ktorí svojou prácou a snahou v uplynulom roku prispeli
k rozvoju a zveľadeniu obce Podlužany. Ďakujem všetkým našim obetavým občanom, podnikateľom, firmám,
záujmovým združeniam a všetkým zainteresovaným, ktorí doteraz pomohli obci a prispeli akýmkoľvek spôsobom k
jej rozvoju i oživeniu spoločenského, kultúrneho i športového života.
Ďakujem Vám touto cestou za spoločne vykonanú prácu v prospech obce Podlužany.
Ing. Pavel Miksa, starosta obce Podlužany
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KOMISIA PRE VEREJNÝ PORIADOK A ŽP
Mgr. Peter Antala

- predseda komisie

Člen komisie :
Mgr. Iveta Miksová
Mgr. Veronika Jarolínová
Tomáš Rosenbach

KOMISIA SOCIÁLNYCH VECÍ

Ivan BUCHEL
zástupca starostu

Dušan Bartoň

- predseda komisie

Člen komisie:
Ivan Buchel st.
Zuzana Kováčová

EKONOMICKÁ KOMISIA
Ivan Buchel

Mgr. Peter ANTALA

- predseda komisie

Člen komisie :
Ing. Monika Žuborová
Bc. Jana Antalová
Marcela Hrčková

Dušan BARTOŇ

KOMISIA PRE ŠPORT A KULTÚRU
Igor Hrčka

Andrea BUČKOVÁ

- predseda komisie

Člen komisie:
Ľubomír Podlucký
Peter Podlucký
Martin Korbel

Igor HRČKA

KOMISIA STAVEBNÁ
Miroslav Žubor
Člen komisie :
Mgr. Iveta Miksová
Karol Tuchyňa
Ján Žubor

Martin KORBEL

Miroslav ŽUBOR
11

- predseda komisie

Na mimoriadnom zastupiteľstve sme sa spoločne
uzniesli na rozdelení obce na poslanecké obvody
(uznesenie č. M-2/5/2011 zo dňa 8.8.2011).
Čo to znamená?
Každý poslanec má pridelený určitý obvod (počet
domov), a podľa toho, ku ktorému poslancovi podľa
príslušného poslaneckého obvodu patríte, môžete sa
obrátiť na svojho poslanca OcZ so svojimi návrhmi,
pripomienkami a problémami. Určite ste boli milo
prekvapení, ak Vám priamo domov poslanec doručil
nejakú písomnosť prípadne informáciu o dianí v obci.
Takto môžete sami porovnať, aká je práca toho
ktorého poslanca.

Poslanec

Číslo
obvodu

Pôvodná väzba kroniky

Súpisné číslo domu

Peter Antala

1

159-191,193,194

Dušan Bartoň

2

Andrea Bučková

3

145,148-158,230-255
1-23,312,314,319,
320,322-354,395,403

Ivan Buchel

4

256-311,387

Igor Hrčka

5

73-143,385,400-402

Martin Korbel

6

192,198-229

Miroslav Žubor

7

24-72,390,391,398

Poškodená väzba kroniky
Ivan Križan sa narodil v Štrbe 28.11.1891 z rodičov
Miloša Križana učiteľa a matky Janky Kubišovej, ako
druhé dieťa zo siedmych. Strednú školu navštevoval
na evanjelickom nižšom gymnáziu v Banskej Bystrici
a na lýceu v Kežmarku, kde 11. júna 1910 maturoval.
Teológiu ukončil v Bratislave a v Šoporni, kde bol
23.08.1914 ordinovaný. V roku 1923 prišiel na
pozvanie zboru do Podlužiian a tu pôsobil ako
evanjelický farár.
Ivan Križan zhromažďoval materiál do kroniky a po
prečítaní a schválení Osvetovej komisie vedenej je
predsedom Jozefom Volárom, text do kroniky opísala
učiteľka Mária Rybanová. Kronika má 238 strán.
V kronike je zachytený krátky opis zemepisného
prostredia a predpokladov jej osídlenia, to čo sa
vzťahovalo na hospodársku základňu, zamestnanie
a počet obyvateľstva, na národnostné a náboženské
pomery a pôdorys sídla obce a to v troch dobových
fázach - od osídlenia po 16. storočie, v ďalšej do roku
1918, až po rok 1962.
Túto významnú knihu sme prevzali od bývalého
starostu. Väzba bola prasknutá, takže jednotlivé listy
vypadávali. Stav prevzatej kroniky je zachytený na
prvých dvoch fotografiách.

„Kronika, ako slovo cudzieho pôvodu sa už
dávno v slovenčine udomácnilo. Mnohí vedia aj
to, že je odvodené od gréckeho “chronos“, čo
znamená čas. Kroniky sú teda letopisy udalostí
viažucich sa k obciam, mestám, krajinám, alebo
aj väčším celkom“.
Obec pri výkone samosprávy má povinnosť viesť
obecnú kroniku v štátnom jazyku. Táto povinnosť jej
vyplýva zo zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení. Kronika obce Podlužany nebola vedená od
roku 1962. Kronika, ktorá sa nachádzala na obecnom
úrade bola vedená kronikárom Ivanom Križanom,
ktorý bol poverený zostaviť kroniku obce na základe
dekrétu zo dňa 7.9.1961.
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Zabezpečili
sme, aby sa
tejto
vzácnej
knihe
dostalo
úcty,
vo
forme novej
väzby
so
znakom
obce
Podlužany.
Z originálu
kroniky bola
vyhotovená
jedna kópia.

Po niekoľkých rokoch je knižnica v našej obci
pravidelne otvorená, a to každú stredu, v čase od
18.00 hod. do 19.00 hod.
Pracovníkom knižnice sa
stal Ivan Buchel st.
Všetkých Vás pozývame do jej priestorov. Čaká Vás tu
množstvo známej i neznámej literatúry od svetových
a slovenských autorov. Deti tu nájdu krásne rozprávky,
príbehy a obrázkové knižky.
V knižnici je cca 3.000 kníh. Dospelých čakajú krásne
romantické a dobrodružné romány starších i novších
autorov. V knižnici nájdete knižky pre zručných
majstrov, záhradkárov, cestovateľov a kuchárov. V
knižnici je zriadený aj internet pre verejnosť, kde si
môžete rozširovať svoje znalosti a zároveň sa i naučiť
základnej počítačovej gramotnosti.

Nová väzba Obecnej kroniky z roku 1961

ZO ŽIVOTA NAŠICH
NAJMENŠÍCH
Materská škola má u nás v obci dlhoročnú históriu.
Vychovala viacero generácií.
Kedysi patrila pod správu Odboru školstva. Od roku
1995 prešla pod správu obce, jej zriaďovateľom je
Obecný úrad. Naša Materská škola je školou
rodinného typu. Jej úlohy a ciele sú zamerané na
spoluprácu s rodinou. Každoročne rodičia spoločne s
deťmi reprezentujú MŠ svojimi výrobkami na Dňoch
ovocia a medu, spoločne sa podieľajú s pedagogickými
pracovníčkami na príprave detí ku kultúrnym
podujatiam ako sú vystúpenia detí k Mesiacu úcty
starším, Mikuláš, Vianočná besiedka, Deň matiek,
Uvítanie detí do života. Tieto podujatia v obci
organizuje Obecný úrad, niektoré v spolupráci s
Jednotou dôchodcov.

Nová väzba Obecnej kroniky z roku 1961
Vedenie kroniky má veľký význam pre ochranu
kultúrno-historického a spoločenského dedičstva
obce,
uchovaním
podstatných
informácií
celoobecného významu pre potreby súčasných a
budúcich generácií. Mala by prispievať k rozvoju
historického a kultúrno-spoločenského povedomia
obyvateľov obce a k vhodnej prezentácii života obce
Podlužany v rámci širšieho spoločenského kontextu.
OcZ na svojom zasadnutí schválilo, že funkciu
kronikárky obce Podlužany bude vykonávať Daniela
Buchelová, učiteľka MŠ .
Taktiež je vedená fotodokumentácia zo života obce,
ktorá bude tvoriť prílohu kroniky, ktorú v roku 2011
viedla Mgr. Iveta Miksová.
Úlohou kroniky bude vecne, chronologicky, písomne a
obrazom zaznamenávať všetky významné skutočnosti
celo obecného významu na základe priebežne
získavaných a spracovaných podkladov o politickom,
hospodárskom, kultúrnom, sociálnom a inom dianí
v obci a na tento účel bola vyrobená nová kniha.

Mikuláš v MŠ 2011
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V roku 2011 usporiadal zriaďovateľ MŠ pre deti oslavu
MDD s rôznymi atrakciami, občerstvením a darčekmi.
Chcem vyzdvihnúť ochotu, spoľahlivosť, záujem a
odborný prístup v spolupráci so starostom obce ako
zriaďovateľom, obecným zastupiteľstvom a materskou
školou.

pracovníci OcÚ i napriek zime a vetru, doviezli im
potravinovú pomoc priamo do domov.
Katarína Griačová, referent OcÚ

NAŠE AKTIVITY A SPOLOČENSKO
KULTÚRNE AKCIE V ROKU 2011
02.01.2011

Stolnotenisový turnaj organizovaný
Športovou komisiou zriadenou pri
OcZ
30.01.2011
Sánkovačka
02.02.2011
do 05.03.2011 rekonštrukcia kuchyne
v kultúrnom dome
05.03.2011
Prvá obecná zabíjačka spojená
s fašiangovou zábavou
11.03.2011
Spílenie lipy pri škole stromov na
cintoríne zlaňovacou technikou
stromy na cintoríne
19.03. 2011
Výstava poľovníckych trofejí
16.04.2011
Brigáda obyvateľov obce na cintoríne
30.04. 2011
Stavanie mája
08.05.2011
Kultúrne podujatie ku dňu matiek
15.04. 2011
Verejné zhromaždenie obyvateľov
obce za účelom informovanosti občanovo dianí v
obci
01.06.2011
Deň detí – program na ihrisku
17.07.2011
Futbalový turnaj dievčat
20.08.2011
Hasičská súťaž o pohár starostu obce
28.08.2011
Kladenie vencov k pamätníku SNP
01.10.2011
Podhorské dni ovocia a medu
01.10.2011
Stretnutie žiakov ZŠ po 60 rokoch
29.10.2011
Mesiac úcty k starším
26.11.2011
Uvítanie detí do života
05.12.2011
Stretnutie s podnikateľmi
06.12.2011
Rozsvietenie vianočného stromčeka
17.12.2011
Posedenie pod jedličkou

Deň detí 2011
Za krátky čas ich pôsobenia v roku 2011 uskutočnili
v budove rekonštrukčné práce – nové umyvárky pre
deti, zábradlie na schodišti a to najdôležitejšie – časť
budovy splynofikovali. Podarilo sa pripraviť budovu
pre väčší počet detí. MŠ je v školskom roku 2011-2012
dvojtriedna. Navštevuje ju 28 detí. Kolektív MŠ tvoria
kvalifikované pedagogické pracovníčky, vedúca ŠJ ,
kuchárka a školníčka. Postupne zveľaďujeme priestory
tried, spálne, zabezpečujeme nové učebné pomôcky
pre deti. Spoločným cieľom zriaďovateľa a Materskej
školy je v budúcom období vylepšiť exteriér budovy,
aby sa v nej mohli tešiť, hrať a vzdelávať ďalšie
generácie detí.
Riaditeľka MŠ, Jarmila Ďurišová

POTRAVINOVÁ POMOC
Obec sa zapojila do Európskeho programu
potravinovej pomoci pre najodkázanejšie osoby
financovaného z Európskeho poľnohospodárskeho a
záručného fondu. Podľa nariadenia Európskej únie
distribúciu potravinovej pomoci môžu vykonávať len
charitatívne organizácie. Zabezpečenie potravinovej
pomoci riešil starosta našej obce cez sklad v Prievidzi.
Vďaka jeho neúnavnej komunikácii s kompetentnými
sa mu podarilo presadiť, aby obyvateľom nielen našej
obce, ale aj obciam Krásna Ves, Slatina nad Bebravou,
Slatinka nad Bebravou, Čierna Lehota a Šípkov, bola
poskytnutá a bezplatne dovezená potravinová pomoc
dňa 18.11.2011. V našej obci bola táto pomoc
poskytnutá 56 občanom. Nakoľko nie všetci títo
občania by mali možnosť a hlavne silu na odvoz 20tich kg hl. múky a 20 kg bezvaječných cestovín,

Zúčastnili sme sa
26.06. 2011
Vodný futbal na evanjelickej fare
28.08.2011
Poľovníci - streľba o pohár starostu
29.09.2011
Krajské oslavy na Jankovom Vŕšku
08.10. 2011
Stretnutie rodákov obce Uhrovec
spojené s oslavou 80. nar. Doc. Mgr.
Art. Juraja Sarvaša
26.11. 2011
90 výročie nedožitých narodenín A.
Dubčeka konaného v Uhrovci
a stretnutia mikroregiónu Bánovecko

10.12.2010 – ustanovujúce zasadnutie Obecného
zastupiteľstva
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Vzhľadom k tomu, že účtovná závierka
obce
Podlužany za rok 2010 mala na základe vykonaného
auditu – Ing. Jozefom Adamkovičom, licencovaným
auditorom, 24 závažných porušení vo vedení
účtovníctva obce a vykonávanej finančnej kontrole
v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole, kontrolná činnosť v roku 2011 bola
zameraná prevažne na:
- sfunkčnenie vnútorného kontrolného systému obce
v zmysle vyššie uvedeného zákona o finančnej
kontrole,
- dodržiavanie zásad účtovníctva v zmysle zákona č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve,
- na kontrolu plnenia rozpočtu obce v zmysle zákona č.
583/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy.
Ing. Mária Hajšová, PhD.

28.12.2010 - 1. mimoriadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva
14.01.2011 - pracovné zasadnutie OcZ
21.01.2011 - riadne zasadnutie OcZ
11.02.2011 - pracovné zasadnutie OcZ
25.02.2011 - riadne zasadnutie OcZ
17.03.2011 - pracovné zasadnutie OcZ
11.04.2011 - riadne zasadnutie OcZ
14.06.2011 - riadne zasadnutie OcZ
30.06.2011 - riadne zasadnutie OcZ
08.08.2011 - pracovné zasadnutie OcZ
31.08.2011 - pracovné zasadnutie OcZ
09.09.2011 - riadne zasadnutie OcZ
23.09.2011 - pracovné zasadnutie OcZ
28.09.2011 - pracovné zasadnutie OcZ
16.11.2011 - mimoriadne zasadnutie OcZ
16.12.2011 - pracovné zasadnutie
12.12.2011 - riadne zasadnutie OcZ

ZO ŽIVOTA SPOLOČENSKÝCH
ORGANIZÁCIÍ PÔSOBIACICH V OBCI
Z HISTÓRIE HASIČSTVA V PODLUŽANOCH
AŽ PO JEHO SÚČASNOSŤ

Dňa
21.01. 2011 som bola zvolená obecným
zastupiteľstvom obce Podlužany za kontrolóra obce.
Kontrolná činnosť v každej obci je veľmi dôležitá
a musí byť uskutočňovaná v zmysle platných právnych
noriem. Úlohou kontrolnej činnosti je kontrola
zákonnosti,
hospodárnosti a účelnosti pri
hospodárení s verejnými prostriedkami, s majetkom
obce a majetkovými právami obce. Kontrolná činnosť
sa zameriava hlavne na kontrolu príjmov a výdavkov
rozpočtu obce, na kontrolu dodržiavania všeobecne
záväzných nariadení obce, na kontrolu plnenia
uznesení
zastupiteľstva obce, na kontrolu
vybavovania sťažností a petícií. Kontrolná činnosť sa
zameriava aj na vecnú a formálnu správnosť
účtovných dokladov.
Kontrolnou činnosťou sa zisťuje:
a) objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich
súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a
internými predpismi obce
b) takisto
sa zisťujú príčiny vzniku zistených
nedostatkov, ako aj ich následky,
c) v neposlednom rade sa zisťuje zodpovednosť
zamestnancov v kontrolovanom subjekte za zistené
nedostatky.
Kontrolná činnosť v obci je v zmysle platných právnych
noriem uskutočňovaná viacerými inštitútmi a to:
zamestnancami obce, starostom obce, obecným
kontrolórom, nezávislým auditorom a poslancami
obecného zastupiteľstva.

Už aj v minulosti bol oheň často nevítaným
hosťom a pánom. Aj v dobe minulej si oheň nevyberal,
príbytky sa budovali z dreva, strecha bola prevažne zo
slamy alebo zo šindľa. V strede chalupy bola pec od
ktorej sa postavil komín, ktorý bol neraz susediaci aj
s horľavou látkou. Preto stačilo niekedy málo a oheň
z komína sa preniesol na strechu a potom na celý
dom. Preto začali v mnohých obciach vznikať
ohňohasičské spolky. Podľa podkladov z minulosti,
ktoré sú zdokumentované, v decembri 1886 zvolal
richtár Švecz obecnú radu za prítomnosti veľkého
nadšenca hasičstva nájomcu Zayho majetku Augusta
Schumachera, kde sa odsúhlasilo založenie
ohňohasičského spolku v obci Podlužany. V tomto
spolku bolo sedem členov z našej obce, ktorým bolo
zabezpečené oblečenie a zakúpená aj hasičská
striekačka ručná na konský pohon. S osvetou hasičom
pomáhal vtedajší básnik, národný buditeľ, ktorý učil
v evanjelickej škole, Michal Kišš. Už vtedy sa hasiči
zúčastňovali a organizovali rôzne podujatia, napr.
dostihy, dožinkové slávnosti a iné. Peniaze z týchto
podujatí putovali do pokladnice spolku. Peniaze sa
využívali na kúpu nového oblečenia, techniky a iného.
Hasiči sa tak postupne stávali váženými občanmi obce
a pre každého občana bolo cťou sa stať dobrovoľným
hasičom. V roku 1938 dostali dobrovoľný, hasiči prvú
motorovú striekačku. V roku 1954 vzniká nový pojem
namiesto hasič „požiarnik“, a tým aj nová organizácia.
Československý sväz požiarnej ochrany“. Do tejto
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novej organizácie mohli vstupovať aj ženy, žiaci
a dorastenci. Začali sa organizovať vystúpenia formou
súťaže v „Previerke pripravenosti“. Do tejto súťaže sa
začali s veľkým odhodlaním pripravovať aj hasiči
z našej obce. Za krátky čas patrili medzi tých
najlepších na Slovensku a nedali sa zahanbiť ani na
celorepublikovej súťaži vtedajšieho Československa,
kde sa zúčastnili. Hasiči organizovali plesy, zábavy,
zúčastňovali sa na brigádach, v lete zabezpečovali
protipožiarne hliadky, hlavne počas žatvy. Koncom 80.
a začiatkom 90. rokov nastal útlm v zapájaní sa do
spoločenských aktivít a zúčastňovali sa hasiči len
previerky pripravenosti. Koncom 90-tych sa dala
dohromady hŕstka mladých hasičov a začala sa zapájať
do „modifikovaného hasičského športu“. V tomto
športe sa im darí doteraz a družstvo žien patrí k špičke
v súťaži Slovensko - Moravskej hasičskej lige. Tomu aj
nasvedčujú krásne výsledky od založenia SMHL od
roku 2003 naše ženy majú 3 x 1. miesto, 2x 2. miesto
a muži pri silnej konkurencii vždy v tej lepšej polovici
umiestnenia. Naša činnosť nie je len športová. Nedá
mi pripomenúť vážny požiar v roku 2003 na dvoch
rodinných domoch v našej obci, kde sme sa zúčastnili
aj my dobrovoľní hasiči a aj ostatní občania našej
obce. Od vzniku a založenia ohňohasičského spolku
v našej obci sa vystriedalo viacej veliteľov. Prvým
veliteľom bol zakladajúci pán August Schumacher. Ten
v roku 1981 odišiel a namiesto neho prišiel Alexander
Pfitzner. Až v roku 1903 sa stal prvým veliteľom
Ľudovít Slaný, Ján Zajac, Ján Zajac – Števka a Ján
Jakubócy.
Po reorganizácii v roku 1951 – 1954
vedúcu úlohu prevzal predseda a veliteľ bol
podpredseda. Ďalšími predsedami organizácie boli
Michal Ševčík, Ing. Ján Antala a Dušan Globan.
Veliteľmi boli Jaroslav Adamus, Ing. Ján Antala
a Martin Korbel a v roku 2000 sa stal predsedom
Milan Podlucký. Toto vedenie úspešne pracuje až
dodnes.
Naša organizácia má 47 členov z toho 12 žien.
Nedá mi pripomenúť, že v tomto roku sme prišli
o dvoch vzácnych členov našej organizácie. V mesiaci
júl nás náhle a nečakane opustil kamarát, priateľ
a vynikajúci človek Jožko Malík. Za tie roky bol veľkým
prínosom pre dobrovoľných hasičov. Pravidelne sa
zúčastňoval všetkých podujatí, ktoré sme organizovali.
Jožko nikdy nepovedal, že nemôže, alebo nechce a za
to mu patrí veľká vďaka od všetkých našich členov.
Druhým členom bol Ján Hečko, bol starším členom
DHZ, históriu a krásne fotografie o založení a
priebehu nášho dobrovoľného hasičstva máme práve
od neho. Česť ich pamiatke.
V súčasnom období sa hasiči zúčastňujú
rôznych súťaží a podujatí. Pravidelne v mesiaci máj sa

zúčastňujeme pretekov aj s našimi najmladšími žiakmi,
v ktorých si budujeme zdravé jadro tohto nášho
dobrovoľného hasičstva. Od roku 2001 v našej obci
pravidelne v mesiaci august usporadúvame súťaž
O pohár starostu obce Podlužany, kde táto súťaž je
zaradená aj do Slovensko – Moravskej hasičskej ligy.
Že je súťaž na veľmi kvalitnej úrovni svedčí aj
návštevnosť zo širokého okolia Slovenska.
Vážení čitatelia!
Zároveň mi dovoľte povedať, aby výjazdov za
požiarmi v našej obci bolo čo najmenej a aby sme im
naďalej predchádzali. Na záver chcem srdečne
poďakovať všetkým hasičom, ktorí sa aktívne zapojili
do činnosti organizácie, starostovi obce, Ing. Pavlovi
Miksovi a funkcionárom obce za finančnú, morálnu
podporu a popriať veľa úspechov v novom roku 2012.
Veliteľ DHZ Martin Korbel

ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA JEDNOTY
DÔCHODCOV SLOVENKSA
Niektorí starší občania obce Podlužany, vedomí si
toho, že i oni môžu byť v niečom užitoční tejto
spoločnosti,
sa rozhodli
spojiť
svoje
ešte
neopotrebované sily a založiť si
ZO JEDNOTY
DÔCHODCOV NA SLOVENSKU v Podlužanoch. Toto sa
udialo dňa 16.SEPTEMBERA 1999. Na začiatku svojej
činnosti mala naša organizácia 50 členov. Ku
dnešnému dňu má naša organizácia JDS 79 členov,
z toho je 52 žien a 27 mužov. V súčasnosti ZO riadi 8 členný výbor.
Činnosť našej ZO bola od začiatku zameraná na
pravidelné stretávanie členov našej organizácie na
akciách organizovaných výborom ZO v prospech
zdravia a kultúrneho života našich seniorov. Ďalším
naším cieľom pri zakladaní ZO bolo podnietiť občanov
v dôchodkovom veku k aktivite, ktorá môže pomôcť aj
pri zveľaďovaní a zviditeľňovaní obce.
Na začiatku našej činnosti sa členovia našej ZO
zúčastňovali na brigádach na čistení cintorína.
Naša organizácia má aj spevácky súbor, ktorý
vystupuje pod názvom „ ČERVENÉ RUŽIČKY“. Súbor
vystupuje na rôznych akciách, či už v rámci ZO alebo
na akciách organizovaných okresnou organizáciou JDS
v Bánovciach nad Bebravou. Činnosť našej ZO
v minulých rokoch bola orientovaná v zásade na tie
isté akcie. Každý rok sa oslavoval DEŇ MATIEK,
v mesiaci október sme si pripomenuli MESIAC ÚCTY
K STARŠÍM a v mesiaci december to bolo POSEDENIE
POD JEDLIČKOU. Na všetky tieto akcie pripravili deti
z materskej a základnej školy pekný program pod
vedením pani učiteliek.
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Výbor ZO organizoval aj rôzne poznávacie zájazdy, ako
napríklad návšteva AUTOMOBILOVÉHO MÚZEA TATRA
KOPŘIVNICA, spojená s prehliadkou mesta a
návštevou SKLÁRNE VO VSETÍNE, zájazd do Piešťan
spojený s prezentáciou výrobkov pre domácnosť
v Piešťanoch spojené s návštevou kúpeľov. Ďalšia
väčšia akcia, ktorú výbor organizoval pre svojich
členov bol zájazd na VINOBRANIE V PEZINKU, ktorý sa
podarilo uskutočniť i za finančnej pomoci obecného
úradu. Organizovali sme i ďalšie akcie, či to už boli
zdravotné prednášky alebo rôzne prezentačné akcie.
Určitý deficit bádať v našej
ZO v oblasti
zabezpečovania
rôznych
akcií
smerujúcich
k skvalitneniu životných podmienok našich seniorov,
napríklad málo využívame rekreačné pobyty so
štátnou dotáciou, spoločné návštevy kultúrnych
podujatí, organizovanie návštev rehabilitačných
kúpeľov, poznávanie kultúrnych krás, kultúrnych
pamiatok. Ďalším naším cieľom je aj pravidelné
stretávanie členov našej organizácie pri spoločných
oslavách narodenín. Tieto stretnutia sa konajú
štvrťročne. Tento rok to bude tretí rok, čo sa takto
spoločne budeme stretávať. V minulom roku sme
zorganizovali zájazd na záhradkársku výstavu do
Trenčína. Ďalším naším spoločným záujmom bola
návšteva Trenčianskych Teplíc, kde sa konali ukážky
ĽUDOVÝCH REMESIEL a vystupovali tam aj folklórne
súbory. Tento rok už okrem spomínaných akcií, ktoré
zabezpečujeme
samostatne
alebo
spoločne
s obecným úradom nás čaká v mesiaci september
pripraviť stretnutie členov ZO JDS z okresu Bánovce
nad Bebravou. Toto stretnutie sa bude konať
v kultúrnom dome pod názvom „SAMI SEBE“. Dúfam,
že sa nám spoločnými silami podarí pripraviť toto
stretnutie k spokojnosti všetkých zúčastnených.
Chcem poďakovať vedeniu obce za aktívny prístup
pri zabezpečovaní spoločných aktivít spolu s klubom
dôchodcov.
Ak nám zdravie dovolí, budeme v našich priateľských
stretnutiach i naďalej pokračovať a privítame medzi
sebou každého seniora, aby sa necítil osamelý.
Dušan Bartoň, predseda ZO JDS Podlužany

aj doba plná krásnych zážitkov z turistických výletov,
výstupov na rôzne vrcholy, poznávania našej
prekrásnej prírody. Za ten čas sa vystriedalo veľa
členov, zopár predsedov, ale klub turistov v našej obci
existuje dodnes. Nezanikol vďaka obetavosti mnohých
jednotlivcov, ktorí majú radi prírodu nadovšetko a tak
môžeme dnes stáť na prahu malého jubilea. Po istej
stagnácii sa podarilo tento rok počet členov rozšíriť o
niekoľko jednotlivcov a turistický kalendár obohatiť o
pár pekných podujatí.
Tento rok sa pre nás začal výročnou členskou
schôdzou, koncom januára sme organizovali zimnú
turistiku cez Bradlo, Kňaží stôl a Vysokú, vo februári to
bola účasť na zimnom stretnutí turistov na Baskom,
koncom marca sme opäť my organizovali jarný výstup
na Udrinu, začiatkom apríla sme sa zúčastnili na
vojenskej 50-tke z Jankovho vŕška do Krásnej Vsi, opäť
náš klub organizoval veľkonočnú oblievačku na
Vysokej s opekačkou pod Rákocziho dubom, v polovici
apríla sme sa zúčastnili Bánovskej 50-tky, v júni to bol
Regionálny zraz turistov v Timoradzi s turistikou do
okolia, počas letných prázdnin nám síce nevyšiel
plánovaný zájazd do Nízkych Tatier, ale veľa členov má
krásne zážitky z individuálnych turistických výletov po
celom Slovensku. September prial novému odvetviu,
ktoré si u nás iba ťažko hľadá svoje miesto a tým je
cykloturistika. Počas nedeľných poobedí boli na bicykli
zdolané postupne Topoľčiansky hrad, Košecká
zrúcanina, Vršatec a na záver Oponický hrad.
Začiatkom októbra sme poriadali
27.ročník
hviezdicového výstupu na Kňaží stôl, kde sme mali
viac ako 200-člennú účasť. V novembri sme sa ešte
zúčastnili na hviezdicovom výstupe na Suchý vrch.
Potešiteľné je, že našich podujatí sa v dosť veľkom
množstve zúčastňuje aj mladšia generácia a tak si
môžu hneď v mladom veku vštepovať lásku k prírode a
jej ochrane. Počas roka to však nebola iba samotná
turistika, ktorá je hlavnou činnosťou turistického
klubu. Pri jarnom výstupe na Udrinu sme si dali za cieľ
počas spiatočnej cesty vyzbierať všetky odpadky okolo
chodníka až za Rákocziho dub. Prírodu sme oslobodili
o tri plné igelitové vrecia odpadkov. Ďalej pár starších
členov nášho klubu v polovici apríla upravilo turistický
chodník po zelenej značke od Kováča až takmer k
Rákoczimu dubu orezaním kríčia, ktoré prekážalo v
plynulej chôdzi. Jeden z nových členov turistického
oddielu vyrobil smerový hríb, ktorý bol už dávno
potrebný a bol osadený pri pani Gričovej. V polovici
mája bol Rákocziho dub prihlásený do súťaže o strom
roka 2011, kde postúpil do užšieho finále a celkovo
obsadil 11. miesto. V auguste sme aj z tohto dôvodu
upravili a pokosili celé okolie Rákocziho dubu, čo
prispelo k jeho majestátnosti. V polovici septembra

KLUB SLOVENSKÝCH
TURISTOV PODHORAN
Klub slovenských turistov Podhoran Podlužany
oslavuje v tomto roku 30.výročie osamostatnenia sa.
Presne 30 rokov sa píše samostatná história
fungovania a činnosti turistického oddielu. Za tento
čas sa prekonalo veľa problémov a prekážok, ale je to
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sme sa navždy rozlúčili s našim dlhoročným
predsedom klubu Jánom Miroslavom Hečkom. Dnes,
keď sa obzeráme dozadu za uplynulými tridsiatimi
rokmi a spomíname, tak nám smeruje zrak aj do
budúcna. Zostáva nám zaželať si do rokov
nasledujúcich, aby to, čo bolo dobré, zostalo aj
naďalej, z toho zlého aby sme sa poučili a nakoniec
želanie, aby sme sa mohli do našej krásnej prírody
kedykoľvek vracať, načerpať z nej novú energiu a
nadýchať čistého vzduchu, stretávať sa, chrániť ju a
obdivovať jej nesmiernu nádheru. K tomu pozývame
aj ostatných spoluobčanov, či už budú mať záujem
stať sa novými členmi nášho turistického klubu alebo
iba individuálne budú navštevovať naše krásne hory.
Milovníkom turistiky a prírody prajeme aj v novom
kalendárnom roku, aby v zdraví a plnej radosti mohli
absolvovať ďalšie desiatky kilometrov chodníkov v
lone tej úžasnej a magickej planéty, ktorá sa volá Zem.

ROZLÚČILI SME SA
s naším členom
PREHĽAD PREDBEŽNÝCH AKCIÍ

JÁN MIROSLAV HEČKO

14.01.2012
ZIMNÝMI KRÁSAMI NAŠICH HÔR - BRADLO, KŇAŽÍ
STÔL, VYSOKÁ – 2. ROČNÍK,CCA 20 KM KST
PODHORAN PODLUŽANY
25.-26.02.2012
ZIMNÉ STRETNUTIE TURISTOV TRENČIANSKEHO
REGIÓNU NA BASKOM – 35. ROČNÍK
06.-09.04.2012
VEĽKONOČNÝ VÝSTUP NAVYSOKÚ- KST PODHORAN
PODLUŽANY
14.04. 2012
VOJENSKÁ PAŤDESIATKA- OKST TJ DUKLA TN A OT
KST TTS TRENČÍN- 36. ROČNÍK
12.05.2012
BÁNOVSKÁ PAŤDESIATKA – OKST BÁNOVCE NAD
BEBRAVOU – 18. ROČNÍK
06.10.2012
HVIEZDICOVÝ VÝSTUP NA KŇAŽÍ STÔL- OKST
PODHORAN POLDUŽANY- 28. ROČNÍK
04.11.2012
HVIEDZICOVÝ VÝSTUP NA SUCHÝ VRCH – OKST
BÁNOVCE NAD BERAVOU – 17. ROČNÍK
30.12.2012
KONCOROČNÝ VÝSTUP NA VYSOKU – KST
PODHORAN PODLUŽANY – 3. ROČNÍK

26.04. 1940 - 18. 09. 2011
Zaslúžil sa o doposiaľ najkrajšie plodné obdobie
podlužianskej turistiky, množstvo turistických výletov
a aktivít. Aktívne pracoval do posledných chvíľ, dokiaľ
mu to zdravie dovoľovalo. Naposledy sa ešte zúčastnil
výročnej členskej schôdze v januári v roku 2011.
Medzi turistami tiež nazývaný „HORSKÝ VLK“ pochodil
podľa slov manželky všetky lesy a pohoria v bývalom
Československu, na samotný záver si nechal nezistený
úsek v okolí Trenčína, ktorý chcel absolvovať na
dôchodku ako posledný. Žiaľ, vážna choroba mu v tom
už zabránila. Chýbalo mu posledných 15 km chodníčka
do splnenia vlastných plánov. Myslím, že aj tak ho už
zo súčasnej generácie a ani v budúcnosti nikto
neprekoná. V horách sa vyznal, hory miloval,
jednoducho bol v nich ako doma. Vedel nielen
s radosťou chodiť po ich končiaroch, ale aj o nich
zanietene rozprávať. Jeho príbehy, príhody a vtipy
navždy zamĺkli. Zostali však v nás, ktorí sme ich
počúvali. A tak si ho budeme aj pamätať.

ĽUBOMÍR PODLUCKÝ
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najviac zápasov) : Valach Tomáš, Podlucký Ján, Buchel
Ivan, Antala Peter, Hrčka Igor, Žubor Miroslav, Valach
Vladimír, Podlucký Ľubomír, Rosenbach Tomáš, Žubor
Ján, Šály Vincent. Tréningy máme každý utorok a
štvrtok od 16:30 hod. v Kultúrnom dome. Predsedom
športového oddielu je Ivan Buchel ml. Tešíme sa na
odvety. Dňa 26.12.2011 sa konal Štefánský
stolnotenisový turnaj v KD v Podlužanoch. Zúčastnilo
sa 10 hráčov. Hrali sa dve skupiny po 5 hráčov, z
ktorých postúpili zo skupiny po dvaja hráči do finále a
tam hrali každý s každým. Ostatní hrali o celkové
umiestnenie. Víťazom sa stal Podlucký Ján pred
Buchelom Ivanom a Rosenbachom Tomášom. Ďalšie
poradie: Hrčka Igor, Miksa Libor, Richtárech František,
Miksa Drahomír, Podlucký Peter, Buchel Ivan,
Podlucký Lukáš. Všetci zučastnení dostali ceny. Prví
traja aj poháre. Tešíme sa na ďalší ročník, no dúfam,
že s väčšou účasťou.

ŠPORTOVÝ ODDIEL PODLUŽANY

V roku 2011 sa stretlo pár športových nadšencov
a založili sme Športový oddiel Podlužany. Zatiaľ je
našou hlavnou športovou aktivitou stolný tenis,
nie je však vylúčené, že sa naša činnosť rozšíri aj
o iné športy. Prihlásili sme sa do 7. ligy stolného
tenisu – v ročníku 2011/2012.

Ivan Buchel, predseda klubu

FUTBALOVÝ KLUB PODLUŽANY
Kedy sa v Podlužanoch začalo kopať do "lopty" sa
jednoznačne povedať nedá. Prvú koženú loptu,
schopnú na kopanie však sedlár sváko Jakubócy ušil
ešte pred druhou svetovou vojnou. Telovýchovná
jednota Podlužany bola založená až v roku 1953, a
vtedy začali naši futbalisti hrávať aj majstrovské
súťaže. Odvtedy zažil Podlužiansky futbal vzostupy
aj pády. Zostáva však stále športom č.1, kultúrou a
snáď aj náboženstvom tak, ako všade na svete.
V súčasnosti má Futbalový klub Podlužany súťažné
družstvo žiakov, dorastencov a mužov.
Výbor FK Podlužany:
Predseda : Karol Tuchyňa
Tajomník : Miroslav Žubor
Hospodár: Marián Kováč
člen výboru: Ing. Vladimír Podlucký
Dominik Pavlovič
Peter Kojzar
Dzian
Tréneri:
Dospelí :
Ján Mišák, Podlužany
Dorast:
Tibor Bóžik, Podluažny
Žiaci:
Peter Podlucký

Zápasy st. klubu 7.ligy-muži 2011/2012:
Podlužany-H.Ozorovce
8:10
Krásna Ves-Podlužany
10:8
Podlužany-Bánovce "C“
2:16
Bánovce"B“-Podlužany
16:2
Podlužany-M.CHlievany"D“
0:18
Otrhánky"C“-Podlužany
9:9
Podlužany-Otrhánky "D“
17:1
Podlužany-Biskupice
4:14
Prusy"B“-Podlužany
18:0
Po prvej časti tohto ročníka sme skončili na 8.mieste.

Vedúci družstva : Dominik Paulovič, Podlužany
Dospelí hrajú
Dorast hrá
a Partizánske
Žiaci hrajú

Odvety sú na programe od 14.1.2012. Hráči, ktorí
odohrali prvú časť (začínam hráčom, ktorý odohral
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II. triedu MO Bánovce nad Bebravou
I.triedu MO Bánovce nad Bebravou
III. triedu MO Bánovce nad Bebravou.
K.T.

www.podluzany.eu

Podlužiansky spravodajca č.1/2012

rodičia:
05.02.2011
rodičia:
21.07.2011
rodičia:
19.07.2011
rodičia:

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Svoje jubileum v priebehu roka 2011 oslávili
80 rokov
Madziová Vlasta, Golierová Helena, Mikuš Milan,
Ďurišová Irena, Antala Michal
75 rokov
Jakubík Emil, Havlíková Margita, Zajacová Jozefína,
Antalová Anna, Eger Ján, Mikušová Irena, Korbel
Štefan, Mišáková Anna, Ševčíková Mária, Dvorský
Ľudevít
70 rokov
Pagurka Matej, Zajacová Oľga, Bartoňová Jozefína,
Pagurková Elena, Turóczi Matej, Belanová Sláva
Černušková Marta, Šebeňová Marta, Antala Ján,
Hečková Mária, Uchytilová Milica, Egerová Emília,
Zitová Natália
65 rokov
Jakubócyová Zdena, Božiková Eva, Štúrová Jozefína,
Pandadisová Eleonora, Korbelová Ľudmila, Holička
Pavel, Kutišová Elena, Lendvayová Darina, Štúr Ernest,
Sečanský Milan
60 rokov
Jánošíková Mária, Pavlovič Dominik, Rýdzi Josef,
Gusmanová Slávia, Varhaníková Mária, Bučko Jozef,
Kušnierová Darina, Repová Eva, Kňaze Jozef, Zajacová
Anna, Holičková Emília, Zajac Dušan

Ing. Ľudmila Sharma, Vishal Sharma
Sofia Stoláriková
Martina Stoláriková, Marek Stolárik
Vincent Šály
Ing. Štafánia Šályová, Ing. Vincent Šály
Samuel Mikula
Ing. Renáta Sečanská, Anton Mikula

ZOSOBÁŠILI SA
16.09.2011
21.05.2011
21.05.2011
14.05.2011
30.04.2011
19.03.2011
05.03.2011

Ing. Michaela Michale a Juraj Ďurina
Štefánia Mondoková a Peter Hudec
Petra Žitná a Patrik Kováč
Dominika Oravcová a Ondrej Puchor
Zuzana Štefkovičová a Peter Križan
Anna Štefkovičová a Mgr. Pavol
Ročkár
Ivana Bartáková a Martin Jakubík

PRISŤAHOVANÍ
Peter Žitňan, Daniel Antala, Mária Mišáková, Ján
Mišák, Alexandra Sámešová, Mgr. Radoslav Sámeš,
Alex Sámešová, Martina Mádziová, Ivana Jakubíková,
Emília Chovancová, Alexandra Zajacová, Eva Zajacová,
Nina Zajacová, René Zajac, Simona Schmikalová,
Štefánia Hudecová Mondoková, Mgr. Pavol Ročkár,
Jozef Gráč

ODSŤAHOVANÍ
Mária Kojzárová,
Kevin Kojzár, Ondrej Oravec,
Katarína Tomašovičová, Samuel Hanko, Samuel
Mikula

VÍTAME MEDZI NAMI DETI
NARODENÉ V ROKU 2011
17.01.2011
rodičia:
23.03.2011
rodičia:
09.11.2011
rodičia:
31.08.2011
rodičia:
02.05.2011
rodičia:
24.09.2011
rodičia:
10.10.2011
rodičia:
15.08.2011
rodičia:
22.03.2011
rodičia:
26.10.2011
rodičia:
30.06.2011
rodičia:
13.02.2011

Cyntia Adamcová
Eva Adamcová, Andrej Adamec
Alex Bagin
Ing. Andrea Antalová, Ing. Jozef Bagin
Nela Gešnábelová
Iveta Maťasová, Pavol Gešnábel
Šimon Jakubík
Ivana Jaukúbíková, Matrin Jakubík
Júlia Koreňová
Mgr. Zuzana Koreňová, Michal Koreň
Milan Kováč
Ing. Milana Cichanská, Štefan Kováč
Peter Križan
Zuzana Križanová, Peter Križan
Alexandra Leipertová
Zuzana Leipertová, Juraj Leipert
Jakub Mikuš
Monika Mikušová, Radovan Mikuš
Patrik Pavlo
Emília Chovancová, Marián Pavlo
Patrik Ročkár
Anna Ročkárová, Mgr. Pavol Ročkár
Livia Sharma

V ROKU 2011 NÁS NAVŽDY OPUSTILI
Ivan Cifra
Ján Miroslav Hečko
Zuzana Hudecová
Mária Kušnierová
Mária Kyselicová
Jozef Malík
Vincent Matejka
Emília Švecová
Anna Zajacová
Mária Zrneková

16.08.1937
26.04.1940
10.11.1919
03.06.1936
10.11.1927
21.11.1956
21.04.1937
02.06.1929
02.08.1929
19.01.1923
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