www.podluzany.eu

Podlužiansky spravodajca č.1/2013

Ročník II.

marec 2013

Vážení spoluobčania,
nedávno sme sa rozlúčili so starým rokom a
privítali sme rok nový. A toto je príležitosť,
kedy všetci bilancujeme, hodnotíme. Všetci
sa zamýšľame nad tým, aký bol uplynulý rok,
čo sa nám počas neho podarilo, čo by sme
mohli v budúcnosti vylepšiť, a čoho by sme
sa mali prípadne vyvarovať. Je mojim
želaním, aby sme všetci, ako obyvatelia
obce, tak aj predstavitelia samosprávy
preniesli do nového roku 2013 len to
pozitívne, čo sme v uplynulom období pre
našu obec dosiahli, a aby sme sa poučili
z chýb, ktoré sme vzájomne urobili.

foto / kancelária starostu/

Uplynuli dva roky a dva mesiace, čo som vo
funkcii starostu našej obce. Predsavzal som
si, že sa pousilujem urobiť pre našu peknú
obec čo najviac. Nie je to ľahké. Keby som
mal v krátkosti zhodnotiť rok 2012 v našej
obci, tak môžem povedať, že to bol rok
úspešný. I keď
tak ako všeobecne i v
samospráve nie je dostatok finančných
prostriedkov po celý rok bolo nutné riešiť veľa
problémov. Preto sa naše plány museli často
meniť, prehodnocovať ako a kde použiť
financie, ktoré boli k dispozícii. Naša
samospráva
dáva
možnosti
vplývať
a ovplyvňovať dianie v obci, a to v akejkoľvek
oblasti, kde je dominantný občan obce.
Zhodnocovanie ho motivuje k lepšej činnosti,
pretože žiadna práca nie je taká , aby
nemohla byť ešte lepšia.Ale aby som bol
konkrétny.

foto/kancelária referentky/
Na miestnom cintoríne sa nám podarilo
rozšíriť parkovisko zakryť kanál a upraviť
cestu k domu smútku a parkovisko asfaltovou
drťou. V mesiaci marec bol vykonaný výrub
starých drevín a zmladenie mladších z južnej
strany cintorína. Pne ktoré zostali po výrube
boli odstránené frézovacím strojom pod
úroveň zeme. Na jar sme zorganizovali
brigádu na ktorej sa zúčastnili naši občania i
napriek tomu, že počasie nám veľmi neprialo,
nakoľko bolo daždivo. Cintorín a jeho okolie
je celoročne udržované na čom má najväčšiu
zásluhu pán Milan Janič. Začali sme s novou
pasportizáciou cintorína a s tým súvisiacimi

Začiatkom roka sme dokončili rekonštrukciu
priestorov obecného úradu. Myslím si, že
sme do priestorov dostali 21. storočie
a úroveň, ktorá úradu prináleží. Zostáva ešte
zrekonštruovať schodište a toalety, ale verím,
že to zvládneme v tomto roku.
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aktivitami, nakoľko je nutné urobiť i v tejto
oblasti poriadok. Je to mravenčia práca, ktorá
vyžaduje veľa času a očakávam i súčinnosť
od obyvateľov našej obce.

Na jar sa pokračovalo vo výsadbe okrasných
drevín v parku medzi kostolmi, kde sme
brigádnicky vysadili cez 150 ks buxusu a 130
ks rôznych okrasných drevín. Taktiež boli
v tejto časti osadené lavičky a detské ihrisko.
V budovaní a rozširovaní detského ihriska
aj
chceme
v budúcnosti
pokračovať
vzhľadom k tomu, že sa sa v našej obci zvýšil
počet narodených detí.

V roku 2012 sme mali zamestnaných
pracovníkov s podporou ÚPSVaR. V rámci
protipovodňových aktivít sme vyčistili všetky
kanále v našej obci. V tomto roku budeme
v danej činnosti opäť pokračovať s tým, že sa
zameriame na opravy poškodených úsekov
miestnych kanálov.

Taktiež sa nám podarilo v tomto roku vymeniť
okná na budove MŠ a to v priestoroch
chodby na prvom aj druhom nadzemnom
podlaží a v triede na prvom podlaží. Výmena
okien bola nevyhnutná z dôvodu, že v roku
2011 sme zaviedli plyn do budovy MŠ a cez
okná by bol veľký únik energie, čím sme
okrem iného zvýšili komfort našich detí.
V roku 2013 máme v pláne vymeniť ďalšie
okná a to v priestoroch triedy na druhom
nadzemnom podlaží v spálni jedálni a taktiež
vchodové dvere.

foto kanál od krčmy k cintorínu

Zahájili sme druhú etapu úpravy miestnej
komunikácie a to od katolíckeho kostola
smerom k COOP Jednota. Začali sme
vytrhaním starých obrubníkov, ktoré boli
utopené pod terénom. Osadili sa nové
obrubníky, naviezlo sa na cestu potrebné
množstvo štrku a na záver bola dovezená a
uvalcovaná asfaltová drť.
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prostriedkov
sa
nám
spoločne
so
zastupiteľstvom darí nielen investovať do
zveľaďovania majetku obce, ale i splácať
úver.
K 31.12.2012 je výška nesplateného úveru
23.074,20 € + úroky. Okrem uvedeného za
rok
2012
sme
vykázali
prebytok
hospodárenia 25.644,61 € a tieto prostriedky
využijeme v tomto roku na ďalšie zveľadenie
majetku obce. Z uvedeného vyplýva, že
financie v obci sme dokázali konsolidovať za
dva roky a vieme hospodáriť i s tými
prostriedkami, ktoré máme k dispozícii a ešte
aj zveľaďovať majetok obce.
Na jeseň sme museli pristúpiť k oprave
strechy na Obecnom úrade, nakoľko táto
zateká. Opravu sme uskutočnili zatiaľ v svojej
réžii a to spôsobom zaliatia poškodených
miest gumoasfaltovým roztokom. Strecha
však vyžaduje úplnú rekonštrukciu, ktorá
bude vykonaná v marci v roku 2013 pričom
strešný plášť bude i zateplený.
V minulom roku sme Vás informovali
o rekonštrukcii kuchyne v kultúrnom dome.
V roku 2012 sme zabezpečili vybavenie
kuchyne
taniermi, príbormi, pohármi,
obrusmi na stoly, elektrickými panvicami, do
WC boli zakúpené nádobky na tekuté mydlá
zásobníky na papierové obrúsky.
Okrem toho 100 kusov pohárov sponzorsky
poskytli podnikatelia Karol Tuchyňa, Slávia
Gusmanová a Ján Srnec.
Obecný úrad sme vybavili jedným novým
počítačom a multifunkčným zariadením. Bola
zakúpená motorová kosačka s pojazdom,
profi krovinorez a iné náradie potrebné pre
údržbu obecného majetku.
Počas celého roka bolo samozrejme nutné
robiť bežnú údržbu obecného majetku,
kosenie porastov a rôzne drobné opravy.
V roku 2012 bolo vypracovaných 5 žiadostí
o nenávratný finančný príspevok z kapitol
ministerstiev a Úradu vlády. Z Úradu vlády
sme dostali príspevok 8.000 €, ktoré budú
použité na rekonštrukciu strechy Obecného
úradu v marci 2013. Ďalšie nami vypracované
žiadosti sú v štádiu posudzovania a výsledky
budú známe do konca mája 2013.
V minulosti som Vás informoval o úvere, ktorý
som zdedil po predchodcovi. I napriek
chronickému
nedostatku
finančných

Na rok 2013 sme si určili nasledovné priority,
ktoré v prípade, že nebudú veľké výpadky v
príjmovej časti chceme realizovať:
 oprava strechy Materskej školy
 postupná rekonštrukcia KD
(rekonštrukcia WC február- marec
2013)
výmena výplní otvorov– balkónové
dvere júl- august 2013,
oprava strešnej krytiny priebežne
podľa potreby)
 umiestnenie merača rýchlosti pri
vstupe do obce (jún- júl 2013)
 rekonštrukcia strechy Obecného úradu
so zateplením –marec- 2013
 revitalizácia cintorína výsadba drevín
a zelene – marec–apríl 2013
 prístrešok na cintoríne + spevnená
plocha- vypracovanie projektovej
dokumentácie júl- september 2013
 oprava zábradlia + nový náter na ulici
k potoku (júl- august 2013)
Určite Vás trápia i mnohé iné nedostatky,
ktoré je potrebné odstraňovať a riešiť. Všetko
však bude závisieť od finančnej situácie obce
a samozrejme i od nezištnej pomoci Vás
obyvateľov našej obce.
V roku 2013 Vám v mene svojom, v mene
obecného
zastupiteľstva,
ako
aj
celého obecného úradu želám hlavne veľa
zdravia, šťastia a úspechov v osobnom i
pracovnom živote. Zároveň sa chcem
poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom zaslúžili o rozvoj a blaho našej
obce: poslancom OcZ, zamestnancom obce,
podnikateľom, živnostníkom. Osobitne mi
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dovoľte
poďakovať
Vám
všetkým
obyvateľom, ktorým záleží na našej obci.

6.10.2012
November

Všetkým Vám želám, aby ste v roku 2013
mali dostatok zdravia, osobného aj rodinného
šťastia, lásky, a aby sa Vám splnili všetky
sny, ktoré ste si vysnívali. Úspešný rok 2013
želám celej obci Podlužany.

24.11.2012
13.11.2012
06.12.2012
16.12.2012
21.12.2012

Ing. Pavel Miksa, starosta obce

NAŠE AKTIVITY A SPOLOČENSKO
KULTÚRNE AKCIE V ROKU 2012

Podhorské dni ovocia a medu
TREBICHAVA
Oprava poškodenej krytiny na
streche OcÚ
Slávnostné uvítanie detí do života
Likvidácia čiernej skládky
Mikuláš v MŠ
Posedenie pod jedličkou v KD
Koncoročné posedenie so
zamestnancami OcÚ a posedenie
s poslancami OcZ

Obecné zastupiteľstvo
23.01.2012
Riadne zasadnutie OcZ
Poslanci prítomní: 6 Ospravedlnený: Mgr. Peter
Antala
26.012012
Pracovné zasadnutie OcZ
Poslanci prítomní: 7
15.02.2012
Pracovné zasadnutie OcZ
Poslanci prítomní: 4 Ospravedlnení: Mgr. Peter
Antala, Ivan Buchel, Miroslav Žubor
22.02.2012
Mimoriadne zasadnutie
Poslanci prítomní: 5 ospravedlnení: Mgr. Peter
Antala, Ivan Buchel
26.03.2012
Pracovné zasadnutie OcZ
Poslanci prítomní:5 ospravedlnení: Andrea Bučková,
Igor Hrčka
26.03.2012
Riadne zasadnutie OcZ
Poslanci prítomní: 6 Ospravedlnená: Andrea Bučková
03.04.2012
Mimoriadne zasadnutie
Poslanci prítomní: 6 Ospravedlnený: Ivan Buchel
25.04.2012
Pracovné zasadnutie OcZ
Poslanci prítomní: 7 Ospravedlnený: 0
25.04.2012
Mimoriadne zasadnutie
Poslanci prítomní: 7 Ospravedlnený: 0
28.05.2012
Pracovné zasadnutie OcZ
Poslanci prítomní: 7 Ospravedlnený: 0
28.05.2012
Riadne zasadnutie OcZ
Poslanci prítomní: 7 ospravedlnený: 0
10.07.2012
Mimoriadne zasadnutie
Poslanci prítomní: 7
21.08.2012
Pracovné zasadnutie OcZ
Poslanci prítomní: 5 Ospravedlnení: Mgr. Antala,
Ivan Buchel
27.08.2012
Pracovné zasadnutie OcZ
Poslanci prítomní: 4 Ospravedlnení: Mgr. Antala,
Ivan Buchel, Martin Korbel
27.08.2012
Riadne zasadnutie OcZ
Poslanci prítomní: 4 Ospravedlnení: Mgr. Antala,
Ivan Buchel, Martin Korbel
20.09.2012
Mimoriadne zasadnutie

11.02.2012
18.02.2012
04.2012

Druhá obecná zabíjačka
Fašiangová zábava
Brigáda na cintoríne a v parku
medzi kostolmi
Vybudovanie parkoviska a
Prekrytie kanála na cintoríne
16.04.2012 Kontrola rieky Bebrava
30.04.2012 Stavanie mája
12.05.2012 Deň matiek
máj- október Čistenie kanálov
máj
Osádzanie obrubníkov, vyrovnanie
cesty a navezenie asfalfovej drťe
na ceste od Pohostinstva BATÁT
smerom COOP Jednota“
29.06.2012 Koniec šk. roka na ihrisku a deň
detí v MŠ
01.07.2012 Osadenie detského ihriska v parku
medzi kostolmi a povrchová
úprava detského ihriska
ochranným náterom
22.7.2012
Medzinárodný futbalový turnaj o
pohár starostu obce Podlužany
18.08.2012 Medzinárodná hasičská súťaž
o pohár starostu obce Podlužany
August 2012 Výmena okien v MŠ
August
Cintorín likvidácia kmeňov na
cintoríne - frézovaním
August
Osadenie lavičiek v parku
24.08.2012 VATRA pri príležitosti 68.výročia
SNP a kladenie vencov
k pamätníku SNP
22.09.2012 Okresné stretnutie Jednoty
dôchodcov Slovenska

4

www.podluzany.eu

Podlužiansky spravodajca č.1/2013

ich balíčkom so sladkosťami a pozval na ihrisko, kde
na nich čakalo príjemné prekvapenie. Boli to rôzne
športové súťaže, jazda na krásnom koníkovi, vyšantili
sa na trampolíne a skákacom hrade.

Poslanci prítomní: 6 Ospravedlnený: Ivan Buchel
03.10.2012
Pracovné zasadnutie OcZ
Poslanci prítomní: 6 Ospravedlnený: Ivan Buchel
07.11.2012
Riadne zasadnutie OcZ
Poslanci prítomní: 6 Ospravedlnený: Ivan Buchel
14.12.2012
Riadne zasadnutie OcZ
Poslanci prítomní: 7 Ospravedlnený: 0

Materská škôlka
V materskej škole v školskom roku 2011/2012 bolo
zapísaných 24 detí, ktorým sme poskytovali
predprimárne
vzdelávanie
podľa
školského
vzdelávacieho programu
“Sme ako jedna rodina“. Podporovali sme rozvoj
základných kľúčových kompetencií detí, rešpektovali
ich aktuálne výchovno-vzdelávacie potreby, učili deti
kooperovať v skupine, preberať na seba primeraný
stupeň zodpovednosti, pokúsiť sa hodnotiť svoje
konanie aj s jeho výsledkami i konanie kamaráta.
Našim cieľov bolo rozvíjať a podporovať radosť detí
z učenia a z vlastnej práce. Prostredníctvom
zaujímavých aktivít si vytvárali pozitívny vzťah k
pohybovým aktivitám, uvedomovali si jeho význam
pre zdravý životný štýl .Uplatňovaním inovačných
metód a postupov sme pripravovali deti na primárne
vzdelávanie v základnej škole.
Spolupráca s rodinou prebiehala v dvoch úrovniach.
Metodicko-poradenská
činnosť bola orientovaná
hlavne na denné individuálne konzultácie s rodičmi,
pedagogickú a zdravotnícku osvetu v kútiku pre
rodičov. Naplánované akcie sme plnili podľa
schváleného
harmonogramu, zorganizovali sme
množstvo akcií v súlade s Plánom práce školy a ŠKVP.
Deň plný zábavy a rozprávkových postavičiek
rozveselil
fašiangový
karneval.
Rozprávkové
postavičky sa do sýta vyšantili, vytancovali a svoju
zručnosť a šikovnosť zmerali v rôznych súťažiach.
Deň matiek – deti vítali mamičky v KD, rozdávali im
svoje úsmevy plné čistých a úprimných citov, lásky a
vďačnosti prostredníctvom básní, piesní, scénky a
spoločenského tanca, veď mama si zaslúži našej úcty
najviac.
V jedno májové popoludnie sa konala v MŠ veselá
párty s taperverom, na ktorej boli prítomní aj rodičia
detí. Zástupkyne firmy si zaujímavým spôsobom
pripravili prezentáciu svojich výrobkov. Deti miešali,
varili, ochutnávali jedlá pripravené vo výrobkoch
firmy. Za spoluprácu boli odmenené malým suvenírom
a termoskou, ktorá slúži všetkým deťom v MŠ.
MDD sa už tradične oslavuje 1.júna a bolo to aj tento
rok tak. Deti vytúžene čakali na Deň plný radostí. Ráno
prišiel deťom zagratulovať p. starosta obce, obdaroval

Kde bolo, tam bolo….. bol raz jeden rozprávkový les.
My sme sa s deťmi do takého lesa vybrali. Privítala nás
lesná víla a veľa postavičiek zo známych rozprávok.
Deti plnili na jednotlivých stanovištiach vedomostné
úlohy začo boli odmenené sladkosťami, ovocím a
džúsikom. Pochutili si aj na cukrovej vate a vyšantili na
skákacom hrade.
Čo robiť a ako sa správať v situáciách, ktoré ohrozujú
život sa deti dozvedeli od záchranárov. Zaujímavo
porozprávali deťom a názorne predviedli ošetrovanie
raneného. Deti si skúsili ošetriť kamarátovi zranené
koleno, rozbitú hlavu, načo sa používajú nosidlá a
pozreli si vybavenie v sanitke.
Štyri roky v živote človeka sú len malým úsekom jeho
existencie. Štyri roky dieťatka sú však širokým
spektrom poznávania , časom radostí a hier. Všetko
raz končí a tak i bezstarostný čas. Začne škola, iné
povinnosti, iný režim… Snažili sme sa našim
predškolákom dať do vienka dobrý základ, na ktorom
5

www.podluzany.eu

Podlužiansky spravodajca č.1/2013

budú stavať a budovať iné hodnoty. Prirástli nám
k srdcu a preto nebolo ľahké rozlúčiť sa. Odovzdali
sme im osvedčenie o absolvovaní predprimárneho
vzdelávania, zatancovali si, zaspievali a zaželali krásne
prázdniny a veľa šťastia a úspechov v škole.

ZO ŽIVOTA SPOLOČENSKÝCH
ORGANIZÁCIÍ PÔSOBIACICH V OBCI
Činnosť ZO JDS Podlužany za
rok 2012
Výbor klubu dôchodcov sa i tento rok 2012 zameral vo
svojej činnosti na svoje aktivity, ktoré zaisťoval aj po
minulé roky. Boli to stretnutia členov ZO JDS na oslave
spoločných narodenín, ktoré sa konajú štvrťročne.
Účasť na týchto stretnutiach bola cca. 70 %.
Ďalšou akciou, ktorú sme zabezpečovali spolu
s obecným úradom bola oslava Dňa matiek.
Zabezpečovali sme tiež pre členov zdravotné
prednášky, ktoré sa konali 9. 3. a 27. 3. 2012.
Ďalšia akcia, na ktorej sme sa zúčastnili bol okresný
snem JDS, ktorý sa konal v kultúrnom dome v Horných
Ozorovciach 20. 04. 2012. Z našej organizácie sa na
sneme zúčastnili štyria členovia a starosta obce Ing.
Pavol Miksa. Dňa 18. 8. 2012 sme sa zúčastnili zájazdu
do Trenčianskych Teplíc, tu boli pre účastníkov
prezentované ľudové remeslá a bol tam pripravený
pekný kultúrny program. Tohto zájazdu sa z našej
organizácie zúčastnilo 18 členov.
Ďalšou veľkou akciou, ktorú sme zabezpečovali spolu
s OO JDS bolo stretnutie členov ZO JDS okresu
Bánovce nad Bebravou. Toto stretnutie sa konalo 22.
9. 2012 v kultúrnom dome Podlužany.

Leto si zabalilo kufre a odišlo do teplých krajín.
Zavítala k nám jeseň. Každoročne si rozmanitosť
jesennej prírody vychutnáme na výstave jesenných
plodov v MŠ. Deti mali veľký zážitok zo zvieratiek,
panáčikov hýriacich farbami jesene, ktoré zostrojovali
so svojimi rodičmi. Týmito krásnymi výrobkami
každoročne prispievame do Trebichavy na dni Ovocia
a medu.
Nech vám v zdraví, láske rastie, nech vám dáva iba
šťastie. Vo dne, v noci skrátka stále, nech vás teší
dieťa malé. Takéto krásne básničky zazneli z úst detí
našej MŠ na slávnostnom uvítaní občanov do života.
Do konca kalendárneho roku nás čakajú ešte dve
akcie, na ktoré sa deti veľmi tešia.

Mikuláš, ktorý má v detskom srdiečku svoje špeciálne
miesto a vianočná besiedka. Je to čas, keď si každý
spomenie na blízkeho človeka, pre ktorého si nájde
úsmev a pekné slovo pri oslave prichádzajúcich
sviatkov plných lásky a rodinnej pohody v kruhu tých
najbližších.
Soňa Trusková, poverená riadením MŠ

Akciu otvoril predseda JSD Podlužany p.Dušan Bartoň
pod názvom „SAMI SEBE“. Na tomto stretnutí sa
zúčastnili členovia ZO JDS Podlužany, Timoradze,
Krásnej Vsi, Dežeríc, Ruskoviec, Malých Chlievan,
Dvorca, Bánoviec nad Bebravou a Horných Ozoroviec.
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O zábavu a bohatý program sa postarali seniori
z Podlužian, Timoradze, Dvorca a detí zo súkromnej
umeleckej školy Veľké Uherce.

Na záver odovzdala Mgr. Anna Prokešová čestné
uznanie KO JDS Trenčín za obetavú prácu v prospech
seniorov Jozefe Sokolíkovej predsedníčke OO JDS
Bánovce nad Bebravou a poslanec NR SR Ľubomír
Želiezka pozval dôchodcov 17. 10. 2012 na návštevu
parlamentu.
Chcem poďakovať aj touto cestou všetkým, ktorí sa
podieľali na príprave tohto stretnutia, hlavne
seniorkám, ktoré napiekli výborné domáce koláče.
Poďakovanie patrí aj vedeniu obce za dobrú
spoluprácu.
V neposlednom rade patrí veľké ďakujem aj
sponzorom, ktorí nám prispeli či už finančne alebo
materiálne, aby sme mohli toto stretnutie uskutočniť.
Dňa 17. 10. 2012 sme cestovali do Bratislavy na
návštevu parlamentu. Z našej ZO JDS sa zúčastnilo
zájazdu 7 členov.
Dňa 18. 10. 2012 sme sa zúčastnili prezentačnej akcie
výrobkov pre domácnosť, ktorá sa konala
v Záhoroviciach na Morave. Na spiatočnej ceste sme
sa zastavili na krásnom zámku Svetlov. Z našej
organizácie sa prezentácie zúčastnilo 17 členov.
Tento rok nás čakajú ešte 2 spoločenské stretnutia.
Začiatkom decembra to bude spoločná oslava
narodenín a pred Vianocami budeme spolu s obecným
úradom zabezpečovať stretnutie občanov obce
v kultúrnom dome, ktoré sa bude konať pod názvom
Posedenie pod jedličkou.
Všetky fotky z týchto akcií sú umiestnené na webovej
stránke našej obce Podlužany.

Naše krásne speváčky dôchodkyne –z ľava Anka
Mišáková, Korbelová, S...,Anka Kutišová, Milotka
Janičová
Všetkým sa za vystúpenie ušiel veľký a srdečný
potlesk. Domáce seniorky – kuchárky navarili výborný
guláš. Potom prišiel rad aj na tombolu, o ktorú bol
veľký záujem a hlavne prišiel tanec.
Do tanca a aj na počúvanie nám hrala hudobná
skupina Trebichavanka. Teraz sa ukázalo, aký sú naši
dôchodci ešte čiperný, ako dobrá nálada, dobrá
spoločnosť a hlavne príležitosť vie všetkých zdvihnúť
zo stoličiek. Zabudli pritom na boľavé nohy, na bolesti
hlavy a na všetky neduhy, ktoré starobu sprevádzajú.
Spokojnosť bolo vidieť na tvárach všetkých
prítomných. Spokojní boli aj naši hostia, ktorí prišli
pozdraviť toto dôchodcovské stretnutie: predsedníčka
KO JDS Trenčín - Mgr. Anna Prokešová s manželom,
poslaci NR SR Ing. Jaroslav Baška a Ľubomír Želiezka,
starostovia obcí Podlužany - Ing. Pavol Miksa
s manželkou, z Ruskoviec – Bc. Jaroslav Mlynek
s manželkou, Dežeríc – Ladislav Chudoba, Krásnej Vsi –
Ing. Milan Došek, Dvorca - Ing. Eva Srncová
a zástupcovia sponzorov manželia Srncoví.

Dušan Bartoň, predseda ZO JDS

KLUB SLOVENSKÝCH
TURISTOV PODHORAN
Aj keď ešte nie je celkom koniec kalendárneho roka a
ešte nejaké plány zostali nesplnené, môžme sa už
dnes pozrieť späť, aký bol rok 2012 pre nás, turistov.
Môžme smelo povedať, že každé ročné obdobie nás v
prírode vítalo svojou pravou, nefalšovanou
atmosférou.Takou, aká je preň typická. Koniec
minulého roku sme strávili na Vysokej v pravej
snehovej fujavici.Zima sa nedala zahambiť ani o dva
týždne neskôr na dobíjaní troch našich vrcholov, keď
sme si riadne užili snehovú metelicu na Bradle až po
Kňaží Stôl. Tu sa zrazu počasie zmenilo a zalialo nás
slniečko a prekrásne zimné výhlady aj po ceste domov
cez Vysokú.
Koncom februára sa početná skupina Podlužancov
podujala zdolať Baske a stretnúť sa tu na zimnom
zraze turistov Trenčianskeho regiónu. Nepíšem

/z ľava Jožka Sokolíková predsedníčke OO JDS
Bánovce nad Bebravou, Jaroslav Baška poslanec NRSR,
Ľubomír Želiezka poslanec NR SR, Mgr. Anna
Prokešová predsedníčka KO JDS Trenčín/
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náhodou slovo "zdolať", pretože sme si pripadali ako
polárni bádatelia. Výška snehu dosahovala v
niektorých úsekoch viac ako jeden meter a veľakrát sa
stalo, že aj vyšlapaný chodník sa zrazu pod hocikým z
nás preboril a o zábavu bolo postarané. Bolo to
namáhavé,ale krásne. Veď zima a sneh patria spolu.
Jar sme začali už takmer tradične Veľkonočným
výstupom na Vysokú, ktorý si získava čoraz viac
priaznivcov. Pre tých, ktorí sa nezľakli náročnejších
diaľkových pochodov, bola určená najskôr vojenská
50-tka v polovici apríla zo štartom na Jankovom Vŕšku
a pietnou spomienkou a o mesiac neskôr aj Bánovská
50-tka. Tú prvú sme absolvovali až po Krásnu Ves, čo
je rovných 25 km a na tej druhej sme si pridali pár km
naviac a zdolali sme 35 km trasu.Škoda že tesne pod
vrcholom nás zahnal dážď o niečo skôr do cieľa.V
oboch prípadoch sme mohli sledovať nádhernú
scenériu prebúdzajúcej sa jarnej prírody. V lete
niektorí naši členovia okúsili aj pre nás nové podujatie,
akou bola Mitická 25-tka. Zaujímavosťou tohto
podujatia je, že ho môžu absolvovať peší turisti a aj
cykloturisti. My sme mali zastúpenie v oboch
kategóriách. Aj leto ukázalo svoju pravú, horúcu tvár
a mnohí z nás využili tento čas na individuálnu
turistiku po celom Slovensku.
Tak ako minulý rok sa aj tohto roku vydarila jeseň
príjemným počasím a vyšlo nám opäť naše hlavné
podujatie, ktoré už po 28.krát poriadal náš KST
Podhoran a tým bol hviezdicový výstup na Kňaží Stôl.
Nielenže sa tento výstup teší veľkej popularite u
turistov, ktorých sa aj tento tento rok vystriedalo na
vrchole odhadom viac ako dvesto, ale čo je pre nás
potešiteľné, že si cestu na vrchol popri celých triedach
školopovinných detí našli aj viacerí "prvolezci" z
Podlužian.Tak veľmi sa im v našich horách zapáčilo, že
o dva týždne sa početná skupina z našej obce
zúčastnila hviezdicového výstupu na Inovec a o ďalšie
dva týždne aj hviezdicového výstupu na Suchý vrch .A
to už sme sa preniesli do súčasného sychravého
počasia, ktoré má tiež v prírode svoje čaro neskorej
jesene. A to sa potvrdilo aj na našej zatiaľ poslednej
akcii, ktorou bolo jesenné stretnutie turistov na chate
pod Inovcom.

Začiatkom prázdnin sa nám opäť podarilo vyčistiť
prírodu od odpadkov v smere Udrina a tam aj osadiť
vrcholovú schránku s pečaťou nášho turistického
klubu. Opäť sa začiatkom jesene sprístupňoval aj
chodník v smere Rákociho dub, keď niekoľko
nadšencov orezalo kríčie brániace volnému pohybu po
zelenej značke a pokosilo sa aj okolie Rákociho duba
od vysokého porastu.V súčasnosti sa pracuje na
vymalovaní priestorov nášho klubu a následne aj jeho
skrášlení, aby aj tieto priestory mohli plnohodnotne
slúžiť všetkým nám.
Teší nás, že po rokoch stagnácie sa opäť turistika
dostáva do popredia u obyvateľov našej obce. Čoraz
viac ľudí hľadá oddych v okolitej prírode.Zostáva iba
dúfať,že všetci návštevníci našich hôr pochopia, že
skutočný oddych tu nájdu iba vtedy, keď príroda bude
zachovalá, pôvodná, bez našich kôp odpadu a smetí,
ktoré tak radi ešte stále niektorí naši spoluobčania
vyvážajú do jej lona.
A my, Podlužianski turisti dúfame, že si k nám do
klubu medzi nás nájdu cestu nové tváre a pre všetkých
bude nasledujúci rok ešte úspešnejší ako tento, ktorý
by sme chceli opäť zakončiť predsilvestrovským
výstupom na Vysokú a všetkých Vás naň srdečne
pozývame.

No náš turistický klub to nie sú iba výlety do prírody.
Na jar sa nám podarilo nanovo osadiť v blízkosti OÚ už
dávnejšie chýbajúcu vitrínu s turistickou tématikou.
Na "náš" Podlužiansky kopec-Vysokú sme osadili
Slovenský znak v národných farbách s vrcholovou
schránkou a knihou, čím sme nahradili pôvodný
vrcholový bod, ktorý už doslúžil a bolo ho treba
vymeniť.

za KST Podhoran L.Podlucký
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Z každej skupiny postúpili 4 hráči ktorých sme rozdelili
do 4 skupín po 3 hráčov.
1.skupina:
I.Buchel-D.Ondruška 3:1
1.I.Buchel 6:1 4b
M.Vido-I.Buchel 0:3
2.D.Ondruška 4:3 2b
D.Ondruška-M.Vido 3:0
3.M.Vido 0:6 0b
2.skupina:
J.Podlucký-M.Klucha 3:0
1.J.Podlucký 6:1 4b
F.Rychtárech-J.Podlucký 1:3
3.M.Klucha 0:6 0b
3.skupina:
P.Antala-A.Ondruška 3:0
1.P.Antala 6:0 4b
P.Podlucký-P.Antala 0:3
2.A.Ondruška 3:3 2b
A.Ondruška-P.Podlucký 3:0
3.P.Podlucký 0:6 0b
4.skupina:
M.Žubor-I.Hrčka 0:3
1.I.Hrčka 6:2 4b
R.Mikuš-M.Žubor 0:3
2.M.Žubor 3:3 2b
I.Hrčka-R.Mikuš 3:2
3.R.Mikuš 2:6 0b
Prví 4 hráči postúpili do finálovej skupiny a 4 hráči
ktorí skončili na druhých miestach hrali o 5.-8.miesto.
Finálová skupina:
I .Buchel-I.Hrčka 1:3
1.J.Podlucký
J.Podlucký-P.Antala 3:1
2.I.Hrčka
I.Buchel-J.Podlucký 1:3
3.I.Buchel
I.Hrčka-P.Antala 3:0
4.P.Antala
I.Buchel-P.Antala 3:1
J.Podlucký-I.Hrčka 3:0
O 5.-8.Miesto:
D.Ondruška-M.Žubor 0:3
5.M.Žubor
F.Rychtárech-A.Ondruška 3:2 6.F.Rychtárech
D.Ondruška-F.Rychtárech 0:3 7.D.Ondruška
A.Ondruška-D.Ondruška 1:3 8.A.Ondruška
F.Rychtárech-M.Žubor 2:3
M.Žubor-A.Ondruška 3:0
Víťazom sa zaslúžene stal Podlucký Ján na druhom
mieste I.Hrčka a na treťom I.Buchel.
Poháre,loptičky a nealko do turnaja nám sponzoroval
Ing.P.Farkaš-BN TAXI. Uprimná vďaka patrí aj firme
Triam, Križan-mäsko, Buchel I.,a starostovi obce Ing.
Pavlovi Miksovi, ktorý nám zabezpečil vykúrený KD,
ako aj ceny. Ďakujem aj chalanom ktorí pripravili KD
na turnaj ale aj všetkým, ktorí sa zúčastnili na tejto
akcii. Verím,že sa takto stretneme aj o rok a dúfam že
vo väčšom počte.
S pozdravom športu zdar I. Buchel predseda
Športového oddielu v Podlužanoch.

ŠPORTOVÝ ODDIEL PODLUŽANY
Sezonu 2012/ 2013 /v 7.lige Športový oddiel
Podlužany napísal na súpisku:
Buchel Ivan ml., Podlucký ján, Hrčka Igor, Žubor Ján
Žubor Miroslav, Rosenbach Tomáš, Buchel Jakub
Richtárech Filip, Antala Peter, Bartoň Peter
1. kolo-šo Podlužany-H.Ozorovce---2:16
2. kolo-Krásna Ves-šo Podlužany---14:4
3. kolo-volno
4. kolo-šo Podlužany-Bánovce n Bebr.C-4:14
5. kolo-Chlievany D-šo Podlužany---15:3
6. kolo-Otrhánky C-šo Podlužany---12:6
7. kolo-šo Podlužany-Otrhánky D---8:10
8. kolo-šo Podlužany-Biskupice---0:18
9. kolo-Prusy B-šo Podlužany---18:0
Športový oddiel Podlužany sa po prvej fáze 7.ligy
umiestnilo na 9.mieste.
Najviac zápasov doteraz odohrali Ján Podlucký -8
zápasov, Igor Hrčka -7 zápasov, Ivan Buchel -7
zápasov, Miroslav Žubor -6 zápasov , Tomáš
Rosenbach -2 zápasy, Peter Bartoň -2 zápsay, Fiiip
Rychtárech -2 zápasy, Jakub Buchel -1 zápas.
Zatiaľ sa najlepšie darí Jánovi Podluckému .
Odvety sa začínajú od 12.j anuára 2013 ,veríme že sa
nám bude lepšie dariť.
Prídte si s nami zatrénovať a to každý utorok a štvrtok
od 18 30 v Kultúrnom dome Treba si priniesť aj obuv
na prezutie.Radi privítame nových členov do oddielu.
Dňa 06.01.2013 sme usporiadali Novoročný turnaj v
stolnom tenise pre občanov Podlužian.
Turnaja sa zúčastnilo 18 hráčov ,ktorých sme rozdelili
do 3 skupín po 6 hráčov.
1.skupina:
I.Buchel 10:2 10b
2.skupina:
J.Podlucký
10:1 10b
3.skupina:
P.Antala
10:1 10b
M.Žubor
9:2
8b
F.Rychtárech 6:4
8b
I.Hrčka 9:3
8b
D.Ondruška
7:4
6b
R.Mikuš
6:5
6b
M.Vido 4:7
4b
M.Klucha
4:7
4b
A.Ondruška
5:6
4b
P.Podlucký
4:7
4b
S.Richtárech 3:8
2b
F.Rychtárech 2:8
2b
J.Buchel
5:9
2b
L.Podlucký
0:10 0b
F.Černo
0:10 0b
L.Černo
3:8
2b
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FUTBALOVÝ klub Podlužany

Slavomír
Zoch,
riaditeľ
Strednej
vinárskej
a ovocinárskej školy v Modre, rodák z Podlužian pri
Bánovciach nad Bebravou. Najvyššie ocenenie Zväzu
výrobcov hrozna a vína na Slovensku sa dostalo do rúk
riaditeľa, ktorý vedie jednu z najlepších stredných
odborných škôl na Slovensku už od roku 1991 a za
tento čas sa z jeho iniciatívy zrekonštruoval celý areál,
znovuvybudovali priestory pre odbornú prax,
prístavba školy pre odborné učebne, zrekonštruoval
školský internát, kotolňa školy, telocvičňa, školská
jedáleň a doplnili priestory a získal a o obnovil pôdny
fond pre odbornú prax a obnovil automobilový park
školy. Na škole sa zaviedli na študijné odbory
prepájajúce školu ešte viac s praxou. Škola rozšírila
spoluprácu a odbornú prax so zahraničím, najmä
s Rakúskom, Českom ale modranskí študenti chodia
na stáže aj do Spojených štátov amerických.
Absolventov dnes nájdete na kľúčových pozíciách
vinárstva a vinohradníctva po celom Slovensku, ale aj
v zahraničí. Viacero absolventov školy, najmä z odboru
vinohradníctvo a ovocinárstvo je aj z blízkeho okolia
Bánoviec nad Bebravou. Ďalší majú šancu na Strenej
vinárskej a ovocinárskej škole v Modre získať po
úspešnom absolvovaní základnej školy výborné
vzdelanie a s ním aj zaujímavé zamestnanie.
PhDr. Ľubomír Pajtinka, PhD.
šéfredaktor Učiteľských novín a Rodiny a školy

Z činnosti FK: 3 družstvá- dospelí, dorast, žiaci
V roku 2011-2012 sa umiestnili nasledovne:
Žiaci:
Tréner: Peter Podlucký, umiestnenie na 10.mieste
Dorast:
Tréner: Tibor Božik, umiestnenie na 10.mieste
Dospelí:
Tréner: Ján Mišák, umiestnenie na 9.mieste
Počas letnej prípravy sa družstvo zúčastnilo na turnaji
v Moravskom Štepánove a FK usporiadal v spolupráci
s O.Ú. medzinárodný fut.turnaj o pohár starostu obce
Podlužany na miestnom ihrisku.
Súťažné kolo 2012 – 2013:
Po jesennej časti súťažného ročníka sa družstvá
umiestnili nasledovne:
Žiaci:
Tréner: Peter Podlucký, umiestnenie na 10.mieste
Dorast:
Tréner: Jozef Herák, umiestnenie na 10. mieste
Dospelí:
Tréner: Jozef Herák, Ján Mišák, umiestnenie na
5.mieste
Výbor FK:
Štatutárny zástupca: Karol Tuchyňa
Tajomník: Miroslav Žubor
Hospodár: Marián Kováč
Členovia: Peter Podlucký, Ing.VladimírPodlucký,
vedúci družstva:-Dominik Paulovič
Upratovanie a pranie dresov: Eva Pavlovičová
Obecný úrad sa podieľa na činnosti FK prefinancovaní
dopravy hráčov autobusmi a energiami budovy kabín
hráčov.
Karol Tuchyňa ,prezident FK

Vinár roka 2012 je Podlužanec
Mgr.Slavomír Zoch - osobnosť
slovenskom vinohradníctve.

foto: Vinárovi roka 2012 „podlužancovi“ Slavomírovi
Zochovi /vpravo/ zablahoželali k oceneniu aj prezident
republiky Ivan Gašparovič a minister zahraničných vecí
SR Miroslav Lajčák

roka 2012 v

V Palugayovom paláci, zariadení Ministerstva
zahraničných vecí SR sa uskutočnilo v uplynulých
dňoch za účasti prezidenta SR Ivana Gašparoviča,
ministra zahraničných vecí
a celej slovenskej
vinohradníckej a vinárskej elity vyhlásenie výsledkov
najvýznamnejšej osobnosti Vinárstvo 2012.
Môže nás mimoriadne tešiť, že najvýznamnejšou
osobnosťou Vinárstva pre rok 2012 sa stal Mgr.

ČIERNA SKLÁDKA
Pri „Prvom bôri“ sme objavili nelegálnu skládku, ktorá
je rukopisom nezodpovedných a voči prírode
ľahostajných ľudí, ktorí porušujú zákon a všeobecne
záväzné nariadenie obce. Náklady spojené
s likvidáciou tejto skládky hradila obec. Financie
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vynaložené na likvidáciu skládky mohli byť použité na
niečo užitočné. V dvoch prípadoch sa nám podarilo
odhaliť páchateľov, ktorí sa pričinili o rozšírenie
čiernej skládky pri cintoríne. V súčinnosti s policajným
zborom boli previnilci riešení v priestupkovom konaní.
Aj touto cestou chceme apelovať na všetkých
našich občanov aby neboli ľahostajný a neochotný
poukázať na spoluobčanov, ktorí znečisťujú životné
prostredie našej obce a jej okolia.

Foto: koreň, ktorý zostal po spílení stromu. Snažili sme sa
ho odstrániť, postupným rozpiľovaním na menšie časti s
tým, že sa bude dať postupne odstrániť. No nebolo to
možné, nakoľko korene stromu boli hlboko a pri vyťahovaní
by mohlo dôjsť k poškodeniu hrobového miesta.

Foto: stroj ktorý frézuje peň

CINTORÍN
Každému kto navštívi náš cintorín neunikne pohľad na
pekne vykosený upravený trávnik, vykosené okolie
starých hrobov, ktoré už nie sú ani navštevované
pozostalými. Stromy, ktoré boli v blízkosti hrobových
miest a svojou veľkosťou a poškodením ohrozovali
okolité hroby, boli odstránené, následne boli
poodstraňované pne frézovacou technikou ( z pňa
stromu zostali len piliny). Táto technika je veľmi
výhodná, vzhľadom na rýchlosť odstránenia pňov
a možnosť následnej úpravy terénu.

Foto: pohľad ako sa podarilo frézovacou technikou
odstrániť koreň stromu až pod úroveň terénu a z koreňa
zostali len piliny.
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Obecným úradom na uzavretie uvedených nájomných
zmlúv.
Touto cestou zároveň žiadame občanov, ktorí majú
na cintoríne pochovaných svojich príbuzných
o spoluprácu, aby sme zabezpečili čo najpresnejšiu
evidenciu. (Od roku 1991 nie je aktualizovaná
evidencia na miestnom cintoríne)
V zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a §
10 VZN č. 9/2011 o správe a prevádzkovaní
pohrebiska v obci Podlužany prenajíma hrobové
miesto na dobu 20 rokov. Prenajatím nevzniká
vlastnícke právo na toto miesto. Prenájmom vzniká
právo na užívanie miesta na hrob tomu, komu bolo
prvýkrát prenajaté a prechádza na osoby jemu blízke.
Povinnosti nájomcu pri starostlivosti o prenajaté
miesto:
1. Právo na hrobové miesto nájomca preukazuje
nájomnou zmluvou a dokladom o zaplatení
nájmu za hrobové miesto.
2. Nájomca je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku a
nájomnej zmluvy,
b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
c) na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového
miesta, aby nebol narušený estetický vzhľad
pohrebiska,
d) udržiavať na vlastné náklady hrobové miesto v
riadnom stave, udržiavať a čistiť priestor okolo hrobu.
Hrobové miesto musí byť najmä pokosené,
odburinené, očistené od rôznych nánosov a pomníky
musia byť osadené tak, aby neohrozovali iných
návštevníkov alebo okolité hrobové
miesta.
e)
oznamovať
prevádzkovateľovi
pohrebiska
akékoľvek zmeny údajov potrebných pre evidenciu
hrobových miest.
f) požiadať o súhlas prevádzkovateľa pohrebiska, ak
chce vykonávať úpravy hrobového miesta a jeho
okolia, ako je napr. betónovanie, dláždenie, osádzanie
lavičiek.
3. Ak prevádzkovateľ pohrebiska zistí nedostatky v
starostlivosti o hrobové miesto, vyzve nájomcu na ich
odstránenie v primeranej lehote. Ak sa tak nestane,
alebo ak je nebezpečenstvo z omeškania, vykoná
prevádzkovateľ pohrebiska potrebné opatrenia na
náklady nájomcu.
4. Výsadba kvetov sa povoľuje len na prenajatých
hrobových miestach, pričom po uhynutí je ich
nájomca povinný odstrániť.
5. Zvädnuté alebo inak znehodnotené kytice, vence a
iné netrvanlivé ozdoby je prevádzkovateľ oprávnený z
jednotlivých hrobov odstrániť, v prípade, že si
nájomca túto povinnosť nesplnil.

O čistotu poriadok a určitú estetizáciu miestneho
cintorína sa stará pán Milan Janič, ktorému podľa jeho
požiadaviek tento rok pomohli aj naši občania ako
Vladimír Znášik, Milan Podlucký, František Backo, Ján
Mišák, Ľudvík Dvorský.
Môžeme skonštatovať, že nie vždy sa pri svojej práci
stretne s pochopením. Pán Janič robí túto prácu vo
svojom osobnom voľne robí to s láskou a chuťou a my
mu prajeme k tejto práci pevné zdravie a pevnú vôľu.
Dostávame veľa pozitívnych reakcií na to, ako je náš
cintorín upravený je zaujímavé, že viac pozitívnych
ohlasov je od pozostalých, ktorí nebývajú v našej obci.
I napriek tomu nezostávame spať na vavrínoch. Plány
do budúcna sú nemalé. Stále máme, čo vylepšovať.

foto: pohľad na severnú časť cintorína po odstránení
drevín
V novembri minulého roka sme začali s aktualizáciou
údajov o hrobových miestach na našom cintoríne.
Keďže podľa aktuálne platnej legislatívy právo užívať
hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy
budú občania, ktorí majú uhradené poplatky za
prenájom, resp. sú známi a uplynula im doba, na ktorú
bol poplatok uhradený, priebežne oslovovaní
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rodičia:
11.08.2012
rodičia:
31.08.2012
rodičia:
05.09.2012
rodičia:
13.11.2012
rodičia:
03.11.2012
rodičia:
10.12.2012
rodičia:

6. Stromy a kríky možno vysádzať na prenajatých
hrobových miestach len po predchádzajúcom
písomnom súhlase prevádzkovateľa pohrebiska.
Prevádzkovateľ pohrebiska môže výsadbu kedykoľvek,
ak to uzná za vhodné, odstrániť. Mimo hrobového
miesta akákoľvek výsadba nájomcovi nie je povolená.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Svoje jubileum v priebehu roka 2012 oslávili
90 rokov
Mária Antalová, Michal Šebeň, Ján Švec
85 rokov
Ján Hrčka, Jozef Kovalčík, Margita Marjenkvoá
80 rokov
Anna Antalová
75 rokov
Anna Griačová, Ján Pšenák
70 rokov
František Backo, Emlía Dvorská,Edita Dyliková, Anton
Kutiš, Vldislav Zajac, Blažena Zajacová, Elena Zajacová,
Margita Znášiková
65 rokov
Ľudmila Antlová, Jindřiška Botková, Ján Mišák,
Jaroslava Pavlová, Eva Pavlovičová, Marta Podlucká,
Elena Zajacová
60 rokov
Pavol Gieci, Valéria Kojzárová, Marián Kováč,Oľga
Malásková,Jozef Šiko,Vladimír Valach,Ján Zjac, Janka
Zajacová

ZOSOBÁŠILI SA
21.05.2011
14.04.2012
12.05.2012
16.06.2012
07.07.2012
24.08.2012
08.09.2012
15.09.2012
29.09.2012
27.10.2012
31.10.2012

13.04.2012
rodičia:
18.04.2012
rodičia:
23.05.2012

Jozef Bohdan a Zuzana Salamonová
Vladimír Valach a Viera Gavendová
Radovan Bátora a Mária Zajacová
Ivan Struhačka a Daniela Hricová
Martin Jelínek a Michaela Zajacová
Martin Diviš a Eva Antalová
Štefan Kováč a Ing. Milana Cichanská
Peter Kováč a Mgr. Zlatica Kopálová
Michal Péč a Veronika Holoušová
Ján Ďurák a Jana Leypertová
Michal
Rychtárech
a Bc.
Erika
Porubčanová

PRISŤAHOVANÍ
Dušan Antala, Ing. Martin Rychtárech, Ing. Nadežda
Rychtárechová, Linda Rychtárechová, Peter Gunár,
Dáša Gunárová, Ing. Miroslava Eibenová, Ing. Miroslav
Eiben Ing. Peter Kurej, Jarmila Kurejová, Bc. Erika
Rychtárechová, Eliáš Rychtárech, Stela Rychtárechová,
Adela Rychtárechová,

VÍTAME MEDZI NAMI DETI
NARODENÉ V ROKU 2012
01.02.2012
rodičia:
20.03.2012
rodičia:

Martin a Katarína Blažencoví
Sára Havrilová
Mgr.Jozef a Mgr. Zuzana Havriloví
Linda Gunárová
Peter a Dáša Gunároví
Ján Pomothy
Ján Pomothy a Zuzana Gusmanová
Ján Mikuláš
Ján a Monika Mikulášoví
Adam Kováč
Štefan a Ing. Milana Kováčoví
Dominik Jelínek
Martin a Michaela Jelínkoví

Natália Backová
Juraj a Marta Backoví
Nina Rychtárechová
Ing.
Martin
a Ing.
Nadežda
Rychtárechoví
Boris Uchytil
Boris a Andrea Uchytiloví
Juraj Zajac
Juraj Rác a Martina Zajacová
Samuel Lendvay

ODSŤAHOVANÍ
Beáta Antalová, Miloš Pokorný, Dušan Antala, Andrej
Antala, Ľubica Zajacová, Katarína Ďurinová, Anna
Kušnierová, Valerij Šatala, Katarína Kušnierová,
Martina Zajacová, Juraj Zajac, Aneta Zaťková, Vladimír
Kováč, Ivan Zajac, Juraj Poznán, Daniela Vranková,
Viviana Poznánová

V ROKU 2012 NÁS NAVŽDY OPUSTILI
rodičia:
14.06.2012
14.06.2012
rodičia:
10.08.2012

Štefan Buchel
Anna Ďurčová
Jozef Belan
Anton Žebera
Anna Zajacová

Vladimír a Katarína Lendvayoví
Mária Dobrovodská
Sára Dobrovodská
Jozef a Adriana Dobrovodský
Lucia Blažencová
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20.06.2012
11.07.2012
12.11.2012
17.11.2012
23.11.2012

Vážení občania, nakoľko opäť dochádza k tomu, že v plastových vreciach
určených na zber PET fliaš sa nachádzajú i iné plasty a odpad, žiadam Vás, aby
ste plasty triedili nasledovne:
1. Vrece na PET fľaše obsahuje: fľaše z minerálnych vôd, sirupov, Pepsi – Coly, Kofoly,
Fanty, atď.
2. Vrece na ostatné plastové fľaše a plastové obaly obsahuje: obaly zo saponátov,
šampónov, aviváže, čistiacich prostriedkov, atď.
3. Vrece na Tetra Paky obsahuje: obaly z mlieka, džúsov, atď.
4. Plastové fólie zvinuté samostatne.
5.Tégliky od jogurtov, smotany, masla, atď. likvidujte v svojich smetných nádobách.
Vrecia musia byť plné a uzatvorené, aby sa obsah nevysýpal.
Vrecia potrebné pre triedenie plastov si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade, alebo Vám ich pracovník Obecného
úradu pri zbere nechá pri dome, tak ako je zaužívané .
V obci máme rozmiestnené nové kontajnery na sklo.
PATRÍ SEM : sklenené fľaše od nápojov, poháre od zaváranín, sklenené črepy, fľaštičky od použitých liekov a
kozmetiky
NEPATRÍ SEM: žiarivky, porcelán, kovové a plastové
uzávery fliaš, papier. Ďalej nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, cement, drevo, kožu, gumu a iné)

POZOR ZMENA V TERMÍNE ODVOZU PLASTOV !
Vrecia s vytriedenými plastami a zvinuté fólie Vám budú od Vašich domov
odvážané
každý nepárny týždeň v stredu, tak ako komunálny odpad !
Upozorňujeme, že vrece ktoré je určené len na PET fľaše a okrem fliaš sa
v ňom budú nachádzať napr. aj obaly z mlieka, prípadne jogurtov alebo iný
odpad, Vám nebude odvezené do času kým si ho nepretriedite.
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