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Ročník III.

marec 2014

Vážení spoluobčania,

Zo strechy boli odstránené všetky prebytočné
konštrukcie, káble a boli opravené komíny. Strešný
plášť sme zateplili a vymenili výstupové dvere na
strechu za bezpečnostné a protipožiarne. Finančné
prostriedky na rekonštrukciu sme získali ako
nenávratnú finančnú podporu z Ministerstva
financií SR.
Nižšie
uvedené
fotografie
dokumentujú
rekonštrukčné práce, ktoré sa realizovali na telese
strechy.

Každoročne prežívame prvé hodiny nového
roku v slávnostnej atmosfére a vyslovujeme želania
pre rok, ktorý budeme žiť vo vzájomnej
spolupatričnosti našich všedných dní.
Rok, ktorý sme prežili v každodenných radostiach i
trápeniach, zostane už len v našich spomienkach a v
našich osobných činoch. Dnes však bilancujeme
a zamýšľame sa nad vecami, ktoré sa stávajú
postupne minulosťou, a rovnako i zvedavo hľadíme
dopredu, na dni, ktoré sú pred nami a zamýšľame
sa nad tým, čo všetko plánujeme urobiť.
Na rok 2013 sme si určili priority, o ktorých sme
Vás informovali prostredníctvom minuloročného
„Podlužianskeho spravodajcu“.
Ak chcem zhodnotiť rok a urobiť odpočet toho, čo
sme v obci urobili, dovolím si pripomenúť tieto
priority, úlohy, ciele, ktoré boli nami stanovené na
rok 2013. Sú to nasledovné :
 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 plochavypracovanie projektovej dokumentácie
júl- september 2013
 oprava zábradlia + nový náter na ulici
k potoku (júl- august 2013)
Našou snahou bolo splniť nielen tieto úlohy, ale
urobiť i niečo naviac. Hneď ako to poveternostné
podmienky umožnili začali sme v mesiaci marec
s rekonštrukciou strechy budovy Obecného úradu.
Túto rekonštrukciu bolo potrebné vykonať
z dôvodu jej havarijného stavu. Strecha mala
značne poškodenú asfaltovú krytinu, zatekala skoro
do všetkých miestností horného podlažia.
Rekonštrukcia bola realizovaná v mesiaci marec.

Práce na rekonštrukcii strechy Obecného úradu
Týmito opatreniami sa podstatne zmenili
i tepelnoizolačné vlastnosti, čo sa prejavuje teraz vo
vykurovacej sezóne zlepšením tepelnej pohody na
hornom poschodí budovy.

Zatepľovanie strešného plášťa
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V mesiaci
marec
sme
taktiež
realizovali
rekonštrukciu sociálnych zariadení v miestnom
Kultúrnom dome. Kultúrny dom bol dostavaný
v roku 1967 a od tohto roka sa do sociálnych
zariadení neinvestovalo. Každý kto ich musel
použiť určite dá za pravdu, že bol najvyšší čas
s nimi niečo urobiť. Bolo nevyhnutné pristúpiť ku
komplexnej rekonštrukcii týchto priestorov.
Vnútorné priečky WC bolo potrebné vybúrať
z dôvodu nového dispozičného riešenia. Inštalovali
sa nové sanitárne rozvody, rozvody vody, kúrenia,
nové radiátory, nové plastové okno a kazetový strop
s novým osvetlením.
Návštevníci
kultúrnych
podujatí
v našom
kultúrnom dome určite ocenia takto novo
vybudované sociálne zariadenia.

Búracie práce

Nové dámske WC

Toto je pohľad
rekonštrukciou

na

pánske

pisoáre,

Už pri letmom pohľade na priečelie budovy bolo
jasné, že pred zimou bude potrebné opraviť
i prestrešenie vstupu do kultúrneho domu.
V mesiaci október sme vymenili vchodové dvere do
kultúrneho domu za plastové a taktiež balkónové
dvere.
Staré drevené vchodové dvere boli
nevyhovujúce, nakoľko boli zosušené, nepriliehali,
mali zlé tepelnoizolačné vlastnosti a taktiež
balkónové dvere boli v dezolátnom stave v spodnej
časti prehnité. Balkón mal narušenú konštrukciu,
v dôsledku poškodenej hydroizolácie vplyvom
poveternostných podmienok. Z toho dôvodu pri
každom daždi intenzívne zatekalo i do vnútorných
priestorov budovy. Ak by sme uvedený stav
nesanovali, hrozila deštrukcia tohto balkóna.
S rekonštrukciou sme začali v mesiaci október.
Stará dlažba a betónový poter boli odstránené. Bola
vytvorená trojnásobná izolácia proti vode, nový
betónový poter, nová dlažba, zrekonštruované
zábradlie s novým náterom. Bolo urobené nové
oplechovanie, nové ríny a zvody. Je nutné povedať,
že pri týchto prácach sa určite potvrdil náš
predpoklad, že táto oprava bola vykonaná v hodine
dvanástej, inak hrozila deštrukcia balkóna.

pred

Náš kultúrny dom si určite zaslúži i ďalšie opravy a
rekonštrukcie
a preto
v jeho
záchrane
a zveľaďovaní sme pokračovali na jeseň.

Pohľad na ženské WC pred rekonštrukciou
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Práce na rekonštrukcii balkóna
Rekonštrukčné práce

V mesiaci október sme urobili rekonštrukciu
strechy na kultúrnom dome. Boli vymenené
popraskané časti strešnej krytiny. Zatmelené
miesta prechodov medzi strešnou krytinou a atikou.
Opravené ríny a zvody dažďovej vody. Vymenené
všetky skrutky, ktoré držia strešnú krytinu.
Vyčistené ríny od nánosov. Tieto opravy boli
nevyhnutné,
aby
nedošlo
k devastačnému
poškodeniu stavby.

Nové balkónové dvere

Poškodenie balkóna Kultúrneho domu
Priložené fotograie dokumentujú
rekonštrukciou a po nej.

stav

pred
Strecha budovy by potrebovala podstatne väčšiu
opravu.
Je to však záležitosť veľmi finančne náročná a obec
tieto prostriedky nemá. Je našou snahou získať na
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túto opravu podstatne viac prostriedkov a čas
ukáže, či sa nám to podarí. V mesiaci jún sme začali
s rekonštrukciou kabín na miestnom futbalovom
ihrisku. Kompletne boli zrekonštruované umyvarky so
sprchami. Vymenilo sa kanalizačné potrubie zo spŕch.
Vymalované boli všetky vnútorné priestory kabín.
Povrchovo natretá bola celá budova kabín, taktiež boli
vymenené ríny. Rekonštrukcia bola vykonaná za
výdatnej pomoci členov futbalového klubu, za čo im
určite patrí úprimné poďakovanie Obec sa pri
rekonštrukcii podielala finančne len na materiálových
nákladoch.

Naša Materská škola
a vchodovými dverami

s vymenenými

oknami

Práce na rekonštrukcii kabín

Rekonštrukcia umyvárky v kabínach
V auguste sme uskutočnili rekonštrukciu budovy
Materskej školy, kde boli vybudované nové WC na
poschodí, vymenené okná a dvere za plastové na
ostatnej časti budovy, bola splynofikovaná ďalšia
časť budovy. Taktiež bola vykonaná oprava strechy
Materskej školy.
Týmito rekonštrukčnými prácami sme pripravili
priestory školy pre otvorenie ďalšej triedy a tým
zvýšenie kapacity.

Novovytvorené toalety z bývalej riaditeľne na
poschodí Materskej školy.
Pri prípravných prácach i pri finálnom čistení po
stavebných úpravách výdatne pomohli i rodičia
detí, ktoré navštevujú našu MŠ.
Začiatkom septembra bol
osadený radar na
meranie rýchlosti pri vstupe do obce od Bánoviec
nad Bebravou.
4
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Vybudovali sme viac ako 600m2 chodníka. Určite
chceme pokračovať v dokončení tohto chodníka až
po začiatok obce a budovaní chodníkov aj v ďalšej
časti obce , no všetko záleží od finančných
prostriedkov obce.
Pri budovaní chodníka som však ako starosta obce
očakával, že obyvatelia tejto časti obce si aspoň
upravia priestor medzi chodníkom a ich
pozemkom, ale takto urobilo iba pár majiteľov
nehnuteľností, ktorým určite patrí moje srdečné
poďakovanie .

Cieľom je upozorniť vodičov pri vstupe do našej
obce na dodržanie povolenej rýchlosti v obci.
Radar bol spolufinancovaný z prostriedkov
Ministerstva vnútra SR a spoluúčasti obce.
Desaťročia sa zabúdalo na bezpečnosť chodcov,
teda obyvateľov našej obce, nakoľko sa museli
pohybovať v nebezpečnom priestore vozovky.
Rozhodli sme sa v rámci finančných možností obce ,
vyčleniť finančné prostriedky z rozpočtu obce na
začatie budovania chodníka vedľa cesty tretej
triedy na dolnom konci našej obce.

Budovanie chodníka na dolnom konci obce

Takto to vyzeralo po daždi pri dolnej zastávke
autobusu SAD

Toto riešenie bolo z dôvodu, že je tam najväčšia
koncentrácia pohybu motorových vozidiel. Taktiež
prispel k tomu fakt, že motorové vozidlá
vchádzajúce do obce vo väčšine prípadov
prekračovali povolenú rýchlosť v obci a boli tak
zdrojom možných dopravných nehôd, respektíve
ohrozovali chodcov.
Popri chodníku sú osadené šachty na odvedenie
dažďovej vody z vozovky. Týmto sa podarilo
odstrániť aj problém veľkých kaluží, ktoré
obklopovali autobusovú zástavku v čase dažďov.
Pohľad po vybudovaní chodníka
5
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Mojím veľkým predsavzatím pred nástupom do
funkcie starostu okrem iného bolo vybudovať v
obci miestnu komunikáciu, ktorá by slúžila
verejnosti, nielen pre pohyb motorových vozidiel,
ale bezpečnú chôdzu a prechádzky mamičiek
s kočíkmi. Komunikácia, na ktorej je možné
vykonávať
rôzne
športové
aktivity,
ako
bicyklovanie,
korčuľovanie,
kolobežkovanie,
maľovanie na povrch cesty, bez toho, že by bol
ohrozený život a zdravie detí. Tento môj cieľ –
predsavzatie sa mi podarilo splniť a bol položený
asfaltový koberec, renomovanou spoločnosťou
EUROVIA a.s. v časti od Evanjelickej fary po
miestne pohostinstvo.
O to viac ma to teší, že touto investíciou sme
vytvorili spolu s miestnym parkom priestor na
bezpečné a pokojné šantenie detí.
K uskutočneniu tohto cieľa viedli systematické
a plánované presné kroky a postupy ako bolo napr.
navezenie zeminy do parku, osadenie obrubníkov,
navezenie štrku, asfaltovej drte ako podkladu pre
finálny koberec.
Bola a stále je to sústavná mravenčia práca, ktorej
výsledky vzhľadom na finančné prostriedky obce sa
prejavujú postupne.
Týmito investíciami sme určite podstatne zlepšili
bezpečnosť cestnej premávky v našej obci a tým
i bezpečnosť našich obyvateľov.

Verím, že využitie tejto komunikácie sa v plnej
miere prejaví v čase pekného počasia.

Práce pri ukladaní asfaltového koberca
Nemôžem zabudnúť ani na nákup novej techniky
a to traktora, ktorý je vybavený lyžicou, radlicou
na sneh a trojstranne sklopnou vlečkou. Taktiež
boli zakúpené 2ks veľkoobjemových kontajnerov
na separovaný zber komunálneho odpadu.
Práce pri ukladaní asfaltového koberca

Nový traktor s lyžicou
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Kontajnery na separovaný zber

Dňa 31.03.2013 zaliala časť obce prívalová voda ,
pričom bolo zatopených niekoľko pivníc a domov
na hornom konci.
Na základe vzniknutej udalosti som prisľúbil
riešenie, ktorým by sa malo zabrániť aspoň z časti
takýmto nepríjemným udalostiam.
Tento zámer sme naplnili v mesiaci december tým,
že sa vytvoril zvod dažďovej vody z pozemku p.
Šomráka do miestneho kanála.
Vytvorenie uvedenej prípojky nebolo jednoduché,
nakoľko rúry kanála sú v hĺbke viac ako dva metre
pod úrovňou terénu a nad týmito sú vedené všetky
siete ako diaľkový telefónny kábel, vodovodné
a plynové potrubie. Uvedené práce bolo nutné
vykonať rýchlo , aby bola zabezpečená bezpečnosť
cestnej premávky, nedošlo k zosuvu vozovky do
výkopu a bolo minimalizované riziko poškodenia
uvedených rozvodov sietí. Je potrebné poďakovať
i p. Šomrákovi, že na vlastné náklady odkanalizoval
prívalovú vodu cez vlastný pozemok.
Protipovodňové opatrenia obce sú jednou
z hlavných úloh, ktorú je nutné vyriešiť v blízkej
budúcnosti. Časť opatrení sa robilo aj v roku 2012
formou čistenia miestnych kanálov od nánosu
sedimentu, čím sa zvýšil prietok a tým odvádzanie
prívalových vôd, vďaka čomu nebolo v uvedený
deň zasiahnutých viac domácností prívalovou

Nová vlečka
Finančné prostriedky na nákup som zabezpečil
podaním
projektu,
ktorý
bol
schválený
Ministerstvom
životného
prostredia
SR
prostredníctvom Envirofondu.
Pre túto techniku bude ešte potrebné vybudovať
prístrešok, aby nebola odstavená pod holým nebom
Okrem uvedeného sme sa starali o údržbu
verejného majetku, či už sústavná starostlivosť
o údržbu cintorína, drevín a ich opilovanie, o
miestne komunikácie a ostaný majetok obce.
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vodou.
V mesiaci máj sme prečisťovali kanál od pošty po
evanjelický kostol, nakoľko bol zanesený.

Prečisťovanie kanála pri Evanielickej fare
Okrem toho sa realizovalo mnoho ďalších činností,
ktoré nie je síce vidieť, ale pre chod obce sú
nepostrádateľné.

Prívalová voda 31.03.2013.

Kanál pri hlavnej ceste po vyčistení

Žiaľ, všetko závisí od množstva finančných
prostriedkov,
ktoré
má
obec
k dispozícii
a samozrejme musíme splácať úver, ktorý sme
zdedili po predchádzajúcom vedení obce. No
i napriek tomu, čo sa nám v minulom roku podarilo
urobiť a samozrejme i vyfinancovať, darí sa nám i
tento úver splácať a k 31.12.2013 je zostatok
nesplateného úveru 18.074,20€ plus úroky. Takže
za 3 roky sme splatili viac ako 29.000€ . Nebyť
tohto zadĺženia, mohli byť napríklad chodníky už
v celej obci.

Kontrolná šachta a zvod prívalovej vody pred
pozemkom p. Šomráka

Obec v minulom roku hospodárila s rozpočtom
221.695€ a do roku 2014 prešla s prebytkom viac
ako 15.000€. Z uvedeného vidieť, že pri
premyslenom hospodárení je možné nielen
udržiavať verejný majetok, ale aj zveľaďovať obec.
8
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a taktiež fašiangovú zábavu

Na rok 2014 sme si určili nasledovné
priority:
 Rekonštrukcia miestnych
komunikácií -priebežne
 Postupná rekonštrukcia KD,
výmena výplní otvorov, oprava
strešnej krytiny priebežne podľa
potreby
 Budovanie chodníkov v obcidokončenie dolný koniec,
pokračovanie v obci od potravín
COOP smer horný koniec- podľa
finančných možností
 Revitalizácia cintorína výsadba
drevín a zelene – marec–apríl
2014
 Prístrešok na cintoríne + spevnená
plocha- vypracovanie projektovej
dokumentácie júl- september 2014
 Oprava zábradlia + nový náter
ulica k potoku apríl, máj 2014

Dňa 12.05.2013 sme oslávili spolu s folklórnym
súborom Jánošík z Partizánskeho ,, Deň matiek“.

V uplynulom roku sa nám určite darilo i poriadanie
rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí pre
obyvateľov, ktoré mali veľmi vysokú kultúrno
spoločenskú úroveň. Toto všetko sa podarilo iba
zásluhou poctivej práce, bez ohľadu na čas
a osobné voľno ľudí, ktorí sa podieľali na týchto
prácach a organizovaní týchto podujatí.
Nedá mi nespomenúť vynikajúcu akciu-už tradičnú
obecnú zabíjačku, ktorá sa konala dňa 02.02.2013

Pietna spomienka a kladenie vencov k pamätníku
SNP pri príležitosti 69. výročia SNP.
Je potešujúce, že Podlužany nezabúdajú na dejinné
udalosti a na svojich rodákov a každoročne si
udalosti vojnového obdobia pripomínajú a vzdajú
hold padlým za našu slobodu.
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v miestnom Kultúrnom dome. V kultúrnom
programe vystúpili deti našej MŠ a folklórny súbor
Bukovina zo Kšinnej.

Ďalšou veľmi milou chvíľou je spoločenská udalosť
a to ,,Slávnostné uvítanie detí do života“, ktorú
pripravil
Obecný
úrad
dňa
30.11.2013.
V príjemnom prostredí zasadačky Obecného úradu
starosta obce privítal 16 detí
spolu so
svojimi rodičmi. V slávnostnej atmosfére zaželal
novým občanomom našej obce hlavne veľa zdravia,
rodičom veľkú rodičovskú lásku a trpezlivosť pri
ich výchove.

Sadenie lipky v parku. Lipku zasadil poslanec
NR SR Ing. Jaroslav Baška

Záber z gratulácie starostu rodičom
Dňa 15.12.2013 Obecný úrad za pomoci členov
miestnej organizácie JDS usporiadal ďalšiu
vydarenú akciu a to ,,Posedenie po jedličkou“

Ing. Jaroslav Baška, štvrtý
Želiezka poslanec NR SR

z ľava

Ľubomír

Už tradične Obecný úrad v spolupráci so základnou
organizáciou
JDS
v Podlužanoch
poriada
slávnostné posedenie z príležitosti októbra mesiaca
úcty k starším. Tento rok sa toto milé podujatie
uskutočnilo
16.11.2013

Vystúpenie detí MŠ
V programe vystúpili deti z našej MŠ, operná
speváčka Natália Flórová Dis.Art, heligonkárka
a speváčka ľudových piesní Mgr. Art Vlasta
Mudríková a taktiež naše milé seniorky súbor
Vystúpenie
Kšinnej

folklórneho

súboru

Bukovina

zo
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-

,,Červené ružičky“. Toto podujatie bolo určite
dôstojným ukončením roka 2013 v našej obci.
Z pohľadu obyvateľa obce je určite ešte veľa
toho, čo je potrebné v našej obci vybudovať,
opraviť, vylepšiť alebo skrášliť. Každý máme
svoj pohľad a názor ako na to. Možno nie so
všetkým, čo sa za posledné 3 roky zmenilo a urobilo
v našej obci sú stotožnení všetci obyvatelia našej
obce. Je to prirodzené. Našou snahou však je, aby
sme napredovali a v rámci možností zveľadili obec
čo možno najviac. Rok, ktorý odišiel každý z nás
napĺňal podľa svojich vlastných predsavzatí, či
už v rodinnom, osobnom alebo v pracovnom
živote. Na začiatku nového roku sa chcem zo
srdca poďakovať všetkým, ktorým záleží na rozvoji
našej obce a ktorí sa v uplynulom roku
akýmkoľvek spôsobom pričinili o jej rozvoj a
zveľadenie, o obohatenie jej kultúrneho i
duchovného života. Moje veľké poďakovanie
patrí poslancom Obecného zastupiteľstva, ktorí
sú veľkou oporou Obecnému úradu a starostovi
a ich návrhy a rozhodnutia sú prínosom pre obec.
Vážení spoluobčania, v roku 2014 v mene svojom
a tiež i v mene poslancov obecného zastupiteľstva
a pracovníkov Obecného úradu, prajem Vám veľa
síl a šťastia v každodennom živote. Prijmite,
prosím, aj želanie pevného zdravia, vzájomného
pokoja a harmónie, zlepšenie medziľudských
vzťahov, nech nás v našej obci
nezaťaží
nezamestnanosť a nedostatok, nech Vám prinášajú
šťastie Vaše deti a nech sa dlho môžete tešiť
z prítomnosti Vašich najbližších. Rozdávajme okolo
seba dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo
dobrom, znášajme nedorozumenia a ceňme si to, čo
má naozaj hodnotu.
Na záver Vám želám príjemný hlavne dobrý
a úspešný a láskou naplnený každý deň roku 2014.

-

-

kontrola zúčtovania poskytnutých dotácií z
rozpočtu obce za rok 2012 v zmysle VZN č.
7/2011 o poskytovaní dotácií právnickým
osobám a fyzickým osobám
kontrola úhrady a účtovania príspevku za
pobyt dieťaťa v materskej škole a
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v
školskej jedálni v zmysle VZN č. 6/2011
kontrola dodržiavania predbežnej a
priebežnej finančnej kontroly v zmysle
zákona
č. 502/2011 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite v znení
neskorších zmien a doplnkov

V druhom polroku bola vykonaná kontrola:
dodržiavania ustanovení zák. č.9/2010 Z.z. o
sťažnostiach
kontrola plnenia rozpočtu obce v zmysle
zák. č. 583/2004 Z.z o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy
následná finančná kontrola dane z
nehnuteľnosti právnických osôb
následná finančná kontrola hospodárenia v
MŠ
Pri výkone kontrolnej činnosti za obdobie roka
2013 neboli zistené žiadne závažné a ani iné
porušenia jednotlivých ustanovení súvisiacich
zákonov, všeobecne záväzných nariadení obce a
interných smerníc obce.
Ing. Mária Hajšová, PhD.kontrolór obce

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Pracovné zasadnutie OcZ
07. 01. 2013 Pracovné zasadnutie OcZ
Poslanci prítomní: 5
Ospravedlnení: Mgr. Peter Antala, Ivan Buchel
26. 02013 Pracovné zasadnutie OcZ
Poslanci prítomní: 6
Ospravedlnený: Ivan Buchel
23.08.2013 Pracovné zasadnutie OcZ
Poslanci prítomní: 4
Ospravedlnení: Ivan Buchel, Miroslav Žubor,
Bc.Andrea Bučková
30. 10. 2013 Pracovné zasadnutie OcZ
Poslanci prítomní: 7
13. 12. 2013 Pracovné zasadnutie OcZ
Poslanci prítomní: 6 Ospravedlnený: Ivan Buchel

Starosta obce Ing. Pavel Miksa

KONTROLNÁ ČINNOSŤ.
Kontrolná činnosť v obci je vykonávaná v zmysle
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a zmien
niektorých zákonov.
Kontrolnou činnosťou sa zisťuje zákonnosť,
hospodárnosť a efektívnosť pri hospodárení a
nakladaní s majetkom obce a majetkovými právami
obce.
Kontrolná činnosť je vykonávaná na základe
polročných plánov kontrolnej činnosti., ktoré
sú schvaľované obecným zastupiteľstvom.
V prvom polroku bola vykonaná kontrola:
inventarizácie majetku obce za rok 2012

Mimoriadne zasadnutie OcZ
23.01.2013
Mimoriadne zasadnutie OcZ
Poslanci prítomní: 6
Ospravedlnený: Ivan Buchel
Riadne zasadnutie OcZ
11.01.2013
Riadne zasadnutie OcZ
11
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Poslanci prítomní: 6
Ospravedlnený: Ivan Buchel

a najočakávanejší mesiac- jún. Tento sviatok sme
oslávili ako sa patrí. Od rána deti súťažili
v rôznych športových disciplínach. Tí najlepší
v každej disciplíne boli odmenení sladkosťou. Po
súťažiach si deti pochutnali na chutnom hot-dogu.
Deťom prišiel zablahoželať aj pán starosta Ing. P.
Miksa a obdaroval ich sladkosťami. Sviatok detí
sme ukončili diskotékou. 13.06.2013 sme sa už
tradične zúčastnili „Cesty rozprávkovým lesom“ .
Po splnení úloh a stretnutí s rozprávkovými
bytosťami si deti pomaškrtili na cukrovej vate a z
rozprávkového lesa sme sa spoločne s deťmi
z Timoradze a Slatiny nad Bebravou vybrali do
Motešíc pozrieť koníky. Veľkým potleskom sme
v polovici júna na miestnom ihrisku privítali
obľúbené spevácke duo R. Čanaky a M.
Podhradská – Spievankovo.

15.03.2013
Riadne zasadnutie OcZ
Poslanci prítomní: 6
Ospravedlnený: Ivan Buchel
26.06.2013
Riadne zasadnutie OcZ
Poslanci prítomní: 6
Ospravedlnený: Ivan Buchel
23.08.2013
Riadne zasadnutie OcZ
Poslanci prítomní: 4
Ospravedlnení: Ivan Buchel, Miroslav Žubor,
Bc.Andrea Bučková
30.10.2013
Riadne zasadnutie OcZ
Poslanci prítomní: 7
13.12.2013
Riadne zasadnutie OcZ
Poslanci prítomní: 6
Ospravedlnení: Ivan Buchel

MATERSKÁ ŠKOLA
V školskom roku 2012/2013 navštevovalo MŠ 21
detí. Okrem edukačných aktivít, ktoré plníme
podľa ŠkVP „Sme ako jedna rodina“ majú deti
možnosť zúčastňovať sa krúžkov: tanečného,
prípravy hry na klavír, anglického jazyka,
logopedickej
intervencie,
biblickej
lekcie.
Predškoláci navštevujú tréning
fonematického
uvedomovania podľa Eľkonina, ktorý rozvíja jednu
z kľúčových schopností potrebných pre úspešné
osvojovanie si čítania. Prebieha hravou formou, ale
zároveň sa deti učia práci v skupine, trénujú výdrž
a koncentráciu pozornosti, rozvíjajú si verbálnoakustickú pamäť, slovnú zásobu. Obsahom
tréningu je zvládnutie uvedomovania si slabík,
analyzovanie slov na hlásky.
Pobyt detí v MŠ obohacujeme aj rôznymi akciami,
ktoré vyplývajú z plánu práce školy.
Vo februári 2013 sa deti spoločne s pani učiteľkou
premenili na rôzne rozprávkové bytosti a zabávali
sa na karnevale. V máji sme nezabudli na naše
mamičky, ktoré sme obdarovali darčekom
a povedali im tie najkrajšie a nežné slová v podobe
básničiek a pesničiek. Pohybovú zdatnosť si
preverili Tobias Bubla, Samuel Žubor a Adam
Lendvay na športovej olympiáde pre deti MŠ
v Bánovciach nad Bebravou. Bol to pre nich veľký
športový zážitok. MDD otvára deťom ten najkrajší

Po otvorení čarovného kufra sa prvé na pódiu
ocitli deti z našej MŠ v rovnakých tričkách
s nápisom „Spievankovo“. Všetky deti si s radosťou
zaspievali a zatancovali. Sprievodnými atrakciami
tohto dňa bolo aj vozenie na koníkoch, maľovanie
na tvár a skákací hrad. Ako každá iná akcia aj táto
si vyžadovala náročnú prípravu. Chcem sa
poďakovať rodičom, p. starostovi,
obecnému
zastupiteľstvu, ktorí sa podieľali na príprave
a priebehu tejto akcie. Deň detí, Deň matiek – to
všetko sú sviatky, na ktoré sme si zvykli a všetci
o nich vieme. No mnohí z nás ani netušia , že aj
otcovia majú sviatok. My sme ho v MŠ prvýkrát
oslávili pracovne. 21.júna sme zorganizovali
brigádu na skrášlenie prostredia MŠ. Oteckovia
brúsili, natierali, kosili, kopali, opravovali
pieskovisko a areál MŠ. Na pomoc prišli aj
mamičky, ktoré zhotovili krásnu skalku pred MŠ.
Ruku k dielu priložil aj p. starosta s manželkou.
12
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vďaka patrí rodičom, ktorí sa počas prázdnin
zúčastnili brigády na čistení priestorov MŠ.
V septembri 2013 nastúpilo do MŠ 23 detí.
Krásnymi jesennými dekoráciami z rôzneho ovocia
a zeleniny sme obohatili výstavu na „Dňoch ovocia
a medu“ v Trebichave. Koncom novembra sme sa
v podvečer spolu s rodičmi zišli v MŠ na tvorivých
dielňach s témou „Vianoce“. Vyrábali a vytvárali
sme rôzne vianočné predmety a dekorácie, piekli
a zdobili medovníky. Výrobky sme predávali na
vianočnej burze v ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou
a na posedení pod jedličkou v kultúrnom dome
v Podlužanoch. Výťažok bude použitý na zakúpenie
edukačných pomôcok pre deti. Peknými básňami
a piesňami privítali deti MŠ našich najmenších
občanov do života.
Záver roka sme oslávili
spoločne s Mikulášom, ktorí k nám zavítal
s veľkým košom plným balíčkov.

Spoločne s občanmi našej obce sme sa stretli na
posedení pod jedličkou, kde sme sa predstavili
v krátkom vianočnom programe. Chcem sa
poďakovať
všetkým rodičom za spoluprácu
a ochotu pracovať, lebo bez Vašej pomoci by sme
takéto krásne akcie organizovať nemohli. Zároveň
sa teším na ďalšiu spoluprácu a nech je radosť
našich detí našou inšpiráciou.
Danka Buchelová, riaditeľka MŠ Podlužany

Nálada bola výborná, odmenou bol chutný guláš,
ktorý navaril jeden z oteckov. Verím, že v tejto
vydarenej akcií budeme pokračovať. V júni sme sa
rozlúčili s Lukášom Hrčkom, Tobiasom Bublom
a Samuelom Žuborom, ktorí v septembri zasadli
do školských lavíc. Deti sa rozišli na prázdniny, ale
v MŠ sa pracovalo naďalej. Vymieňali sa okná,
vybudovala sa umyvárka na hornom podlaží
a splynofikovala sa ostatná časť budovy. Veľká

ZO ŽIVOTA SPOLOČENSKÝCH
ORGANIZÁCIÍ PÔSOBIACICH V OBCI
Činnosť ZO JDS Podlužany za rok 2013
Chceme sa prihovoriť aktivitami, ktoré sme mali v
roku 2013. Nakoľko sme skôr narodení, máme ešte
záujem pomáhať pri rôznych prácach v obci.
13
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Pravidelne
sa
zúčastňujeme
na
akciách
organizovaných Obecným úradom. Máme veľmi
dobrú spoluprácu s pánom starostom Ing. Pavlom
Miksom. Začiatkom roka sme pomáhali na obecnej
zabíjačke: pani Hudecová, pani Janičová, pomáhali
aj pracovníčky materskej školy. V marci sa konala
výročná schôdza JDS. Občerstvenie pripravili
členky výboru JDS. V apríli bolo okresné stretnutie
JD v Horných Ozorovciach, prítomný bol pán
predseda JD Dušan Bartoň. Pravidelne po celý rok
sú oslavy narodenín, kde je pozvaný i pán starosta
Ing. Pavel Miksa s manželkou. V máji na deň
matiek bola pripravená výzdoba kultúrneho domu:
pán Dušan Bartoň a pán Gustáv Zajac. Veľmi
pomohla poslankyňa OcÚ Bc. Andrea Bučková so
svojou rodinou. V júni bol športový deň v Dubnici
nad Váhom, kde súťažila pani Elena Zajacová.
V auguste bol festival ľudových remesiel
v Trenčianskych Tepliciach, na ktorom bolo
prítomných 12 členov. Ďalej sme boli pozvaní do
obce Ruskovce na posedenie „Sami sebe“, pri
príležitosti založenia JDS v ich obci, na ktorom sa
zúčastnilo 12 členov a vystupovali s kultúrnym
programom.
Zúčastnil
sa
i pán
starosta
s manželkou. V októbri sa konal Krajský seminár
JDS v Trenčíne. Zúčastnil sa pán predseda JD pán
Dušan Bartoň.
V Dubnici nad Váhom sme vystupovali na krajskej
súťaži spevokolov. Sme radi, že sa môžeme ešte
v našom veku a zdraví tešiť pri stretnutiach so
seniormi.
Ďalej sme oslavovali deň „Úcta starším“, na ktorý
sme spolu s Obecným úradom a s pánom starostom
Ing. Pavlom Miksom pripravili pohostenie pre
materskú škôlku, vystupoval aj súbor zo Kšinnej,
ktorý nás obohatil spevom ľudových piesní
a tancom. Ďakujeme i za prednes básne, ktorú
zarecitovala ekonómka OÚ pani Anka Hajšová.
Dňa 15.12.2013 sa konala slávnosť „Posedenie pod
jedličkou“, na ktorej vystúpil spevokol Červené
ružičky JDS, odovzdali sa vianočné darčeky a na
záver sa podávala kapustnica. Touto cestou chceme
poďakovať kuchárkam pani K. Hudecovej a pani
M. Janičovej. Ďalej chceme poďakovať za finančnú
a materiálnu pomoc pánovi starostovi Ing. Pavlovi
Miksovi, ktorý má k nám seniorom srdečný
a úprimný vzťah.
Milota Janičová - kronikárka
Klemka Hudecová - pokladník
Elena Zajacová - kultúrna referentka

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR
Vážený občania a priaznivci dobrovoľných hasičov,
znovu ubehol jeden rok zo života nášho zboru a pri
tejto príležitosti Vás chcem oboznámiť s činnosťou
a hospodárením DHZ Podlužany za rok 2013.
Chcem zhodnotiť výsledky, ktoré boli dosiahnuté
k spokojnosti nás všetkých, našich spoluobčanov,
ktorých prináleží chrániť, či už v prípade požiaru,
živelnej udalosti a inými okolnosťami, ktoré sa
môžu vyskytnúť počas celého roka. Je potrebné
poukázať, ako sme spolupracovali s občanmi,
s obecným zastupiteľstvom a ostatnými zložkami
našej obci. Ďalej aká činnosť bola vyvýjaná s našou
mládežou. Netreba sa báť ani kritických slov
a poukázať na to, čo sme mohi urobiť lepšie, iným
spôsobom a čo nám pre budúcnosť treba doplniť
do programu našej práce.
Ako každý rok aj rok 2013 sme v mesiaci február
zahájili výročnou schôdzou DHZ, v miestnom
kultúrnom dome. V úvode sme privítali delegáta
OVDPO SR pána Bačeka, starostu obce Podlužany
Ing. Pavla Miksu a ostatných členov. Na schôdzi sa
zúčastnilo 28 členov a prizvaní boli aj najmladší
hasiči, ktorí v roku 2013 dosiahli vynikajúce
výsledky.
Touto cestou sa chcem všetkým zúčastneným
poďakovať a zaželať, aby sme sa aj v budúcnosti
mohli stretávať a utužovať priateľstvo medzi
staršími, ale aj mladšími hasičmi. Chcel by som
spomenúť aj z našej športovej činnosti, ktorá bola
veľmi pestrá a zaujímavá. Techniku na zdolávanie
požiaru máme vždy tak pripravenú, aby v prípade
požiaru, bola akcie schopná a bez problémov
zvládnuteľná.
Nedá mi nepripomenúť činnosť mladých hasičov.
V mesiaci jún sme v našej obci v spolupráci
s OVDPO SR Bánovce nad Bebravou usporiadali
okresné kolo mladých hasičov plameň. Na tomto
kole bolo zúčastnených zatial s najväčším počtom
38 družstiev žiakov a žiačiek. To že sme so žiakmi
začali trénovať už v mesiaci apríl a chcem
podotknúť, že tých tréningov nebolo málo, sa nám
veľmi oplatilo a začali sme žať úspechy.
Na okresnom kole sa naši žiaci umiestnili na prvom
mieste. Postupne sme sa zúčastňovali aj pohárových
súťaží a to v obci Rybany, kde dosiahli druhé
miesto, Dolné Ozorovce druhé miesto, Dvorec
druhé miesto. Nedá mi len sa žiakom poďakovať za
14
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krásne výsledky a do budúcna, aby naďalej
pokračovali v činnosti DHZ.
Ako každý rok aj muži sa zúčastňovali na
obvodovom aj okresnom kole a množstvom
pohárových súťaží. V obci Miezgovce sme sa
zúčastnili obvodového kola, kde sme skončili na
treťom mieste a tak sme postúpili do kola
okresného, ktoré sa konalo v obci Biskupice.
V dobrej konkurencii družstiev sme nakoniec
skončili na peknom 4 mieste. V mesiaci august sme
usporiadali v našej obci už 12. ročník o pohár
starostu obce Podlužany, kde táto súťaž je
zaradená do Slovenskomoravskej hasičskej ligy. Na
súťaži, ktorá sa konala na miestnom ihrisku za
krásneho slnečného počasia prišlo súťažiť 48
hasičských jednotiek. Je to veľmi prestížna súťaž
na ktorej súťažia družstvá s tou najlepšou
technikou, náradím, silnými strojmi, kde už len
rozhoduje čo najrýchlejšie dobehnúť a zostreknúť
v čo najktratšom čase terče.

hydrantov a cez obecný úrad formou rozhlasu
občanov informovať hlavne vo vykurovacom
období a v čase zvýšeného požiarneho nebezpečia
o tom čo je povinnosťou každého z nás.
V mesiaci december, ako každý rok sme v našej
hasičovni usporiadali malé posedenie, kde sme
bilancovali minuloročnú sezónu a to z pohľadu jak
športového, tak aj preventívneho. Na záver sa
chcem poďakovať všetkých členom nášho zboru,
ktorí sa nemalou mierou podieľajú na chode nášho
DHZ, starostovi obce Ing. Pavlovi Miksovi, ktorý je
aj náš verný fanúšik a veľakrát nás sprevádza
a navštevuje na súťažiach po Slovensku ale aj
v Čechách, obecnému zastupiteľstvu za morálnu
a bezproblémovu spoluprácu a do nového roku
želám veľa zdravia, šťastia a porozumenia.
Martin Korbel, veliteľ DHZ

ŠPORTOVÝ ODDIEL PODLUŽANY
V sezóne 2013/2014 v 7. lige v stolnom tenise sa
prihlásilo 6 mužstiev.
Chlievany
6-12
8.Kolo: ŠO Podlužany- STK Orol Otrhánky 11-7
9.Kolo: ŠO Podlužany-TJ Horné Ozorovce 6-12
Súťaž sa hrá 4-kolovo:
1.Kolo: SK Bánovce-ŠO Podlužany
17-1
2.Kolo: STK Malé Chlievany- ŠO Podlužany 15-5
3.Kolo: STK Orol Otrhánky- ŠO Podlužany 11-7
4.Kolo: TJ Horné Ozorovce- ŠO Podlužany 9-9
5.Kolo: ŠO Podlužany-OÚ Krásna Ves
3-15
6.Kolo: ŠO Podlužany-SK Bánovce
3-15
7.Kolo: ŠO Podlužany-STK Malé
10.Kolo: OÚ Krásna Ves- ŠO Podlužany
8-10
Po jesennej časti sme sa umiestnili na 5.mieste.
Súpiska: Ján Podlucký, Miroslav Žubor, Miroslav
Zajac, Ľubomír Černo, Igor Hrčka, Ivan Buchel,
Peter Antala, Ján Žubor, Tomáš Rosenbach, Filip
Richtárech, Jakub Buchel, Sebastián Richtárech,
Andrej Tuchyňa.
Dňa 05.01.2014 sme usporiadali novoročný turnaj
v stolnom tenise pre občanov Podlužian. Turnaja sa
zúčastnilo 20 hráčov z toho 5 detí do 15 rokov.
Víťazom turnaja sa stal: 1. Igor Hrčka
2.
Ivan Buchel
3.
Miroslav Zajac
Deti do 15 rokov:
1.
Podlucký Lukáš
2.
Černo Filip
3.
Sukeník
KristiánVďaka patrí starostovi obce Ing. Pavlovi

U nás sa podarilo najlepší čas dosiahnuť mužom
z Nosíc a ženám z Moškovca, ktoré pokorili doteraz
najrýchlejš čas a to hranicou pod 16 sekund.
Som rád že ročník 2013 sme nakoniec dokončili.
Začali sme veľmi dobre, po prvých piatich kolách
sme v tvrdej konkurencii SMHL boli na
5.mieste. Potom prišiel pre nás veľmi nepríjemný
zvrat. Na súťaži v Lehote pod Vtáčnikom si náš
pravý prúdar zranil nohu, čo ho vyradilo zo súťaže
na celú sezónu. Do konca sezóny sme naše družstvo
lepili a požičiavali sme si prúdara od konkurencie.
Zo 14 kôl SMHL a 27 zúčastnených družstiev sme
aj tak ostali v strede tabuľky na 13. mieste.
V obci chceme aj v budúcnosti vykonávať
preventívne protipožiarne prehliadky, kontrolu
15
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Miksovi, ktorý turnaj zahájil a na záver tým
najlepším rozdal aj poháre, deťom sladkosti.
Ďakujeme aj firme Triam a všetkým ktorí sa
podieľali na usporiadaní tohto turnaja.
Za ŠO Podlužany Ján Podlucký

FUTBALOVÝ klub Podlužany
Rok 2013 sa niesol v znamení 60.výročia
organizovaného futbalu v Podlužanoch. Pri tejto
príležitosti sme zorganizovali Medzinárodný
futbalový turnaj o Pohár starostu obce.
1. Podlužany

11

8

2

1

38:11

26

(+8)

2. Prusy

11

8

1

2

16:12

25

(+7)

3. Dežerice B

11

6

2

3

33:22

20

(+2)

4. Pečeňany

11

6

2

3

30:19

20

(+5)

5.Veľké

11

5

4

2

22:15

19

(+1)

11

4

2

5

11:12

14

(-1)

7. Šišov

11

3

4

4

17:19

13

(-5)

8. Nedašovce

11

4

1

6

16:25

13

(-2)

9. Veľké Hoste

11

3

1

7

18:28

10

(-5)

10. Ruskovce

11

2

3

6

16:19

9

(-6)

11. Kšinná

11

2

3

6

14:28

9

(-9)

Žitná- 11

2

1

8

16:37

7

(-8)

Fotto: z ľava Karol Tuchyňa, JUDR. Alexander
Karolyi, Ing. Pavel Miksa
Okrem tohto turnaja sa naši futbalisti zúčastnili na
turnaji v Štepánove (ČR), v Hornej Vsi a v ŽitnejRadiši.
V jesennej časti súťažného ročníka
2013/2014 sa dospelým darilo, mládežníckym
družstvám už menej. Trénermi družstiev dospelých
a dorastu sú p. Herák Jozef a p. Mišák Ján.
Družstvo žiakov vedie p. Podlucký Peter. Výbor FK
pracuje v zložení: p. Tuchyňa Karol, p. Pavlovič
Dominik, p. Žubor Miroslav, p. Podlucký Peter, p.
Kováč Marián, Ing. Podlucký Vladimír, zdravotník
p. Vido Michal, ktorí zabezpečujú organizačne
„život“ FK, úpravu hracej plochy, čistotu
a poriadok na tribúne. Po jesennej časti súťažného
ročníka skončili žiaci na 5. mieste, dorast na 8.
mieste a dospelí na 1. mieste. O tom ako sa darilo
dospelým, počte nastrieľaných a inkasovaných
gólov, počte bodov, sa môžete presvedčiť
v priloženej tabuľke. Touto cestou by som chcel
vyjadriť veľký obdiv a poďakovanie všetkým tým,
ktorí sa podieľajú na činnosti futbalového klubu.
Karol Tuchyňa, prezident FK

Držkovce
6.Horné
Naštice

12.
Radiša

Pred finálovým zápasom si zahrali futbal „Starí
páni“ z Podlužian. Boli to tí „chlapci“, ktorí
obliekali dres Podlužian pred desiatkami rokov.
Odmenou a spomienkou im zostal dres s číslom
„60 PODLUŽANY“, v ktorom hrali. Po tomto
zápase odovzdal pamätné listy starosta obce, Ing.
Miksa Pavol, spoločne s predsedom futbalového
klubu, p. Tuchyňom Karolom, zaslúžilým členom
TJ a FK, ktorí sa najviac pričinili o rozvoj
organizovaného futbalu v Podlužanoch. Medzi
ocenenými boli také osobnosti, ktoré reprezentovali
a preslávili našu obec. Bol to JUDr. Alexander
Károlyi, trvale žijúci v Prahe a Ivan Dolinský,
trvale žijúci v Žiari nad Hronom.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Svoje jubileum v priebehu roka 2013 oslávili :
90 rokov
Emília Antalová, Mária Antalová, Anna Repová
Michal Šebeň, Ján Švec, Alžbeta Miksová
80 rokov
Jaroslav Adamus, Gabriela Antalová, Magdaléna
Ďurinová, Emília Hrčková, Anna Koreňová,
Markéta Mišáková, Emília Rapčaniaková, Elena
Zajacová
70 rokov
Viera Antalová, Milan Botka, Ivan Buchel, Anna
Buchelová, Stanislav Cibula, Anna Cifrová, Ivan
16
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Rodičia Peter a Zuzana Križanoví
Alexandra Križanová
Rodičia Peter a Zuzana Križanoví

Kušnier, Ing. Ján Pavlík,František Súkeník, Milan
Zajac
60 rokov
Ľubomír Garaj, Marta Gieciová, Miloš Hagara,
Elena Hrčková, Mária Rýdziová, Emil Šomrák

November
Nina Kyselová
Rodičia Renáta Kyselová
Zoja Ševčíková
Rodičia Dušan a Monika Ševčíkoví

VÍTAME MEDZI NAMI DETI
NARODENÉ V ROKU 2013
Január
Nathan Sameš
Rodičia Mgr. Radoslav a Alexandra Samešoví
Michaela Gráčová
Rodičia Jozef a Mgr. Jana Gráčoví
Michal Záprt
Rodičia Milan a Erika Záprtoví

December
Oliver Kojzár
Rodičia Peter a Tereza Kojzároví

ZOSOBÁŠILI SA
19.09.2012 Alexander Gögele a Jana Rychtárechová
sobáš v Taliansku zlegalizovaný na Slovensku v roku
2013
06.04.2013 Rastislav Hluch a Martina Cibulová
18.05.2013 René Zajac a Lenka Hrdlovičová
22.06.2013 Juraj Janek a Adriana Syrná
06.07.2013 Dušan Ševčík a Monika Ondrejková

Február
Lenka Bátorová
Rodičia Radovan a Mária Bátoroví
Juraj Buchel
Rodičia Ivan a Mgr. Eva Bucheloví
Marec
Šimon Žubor
Rodičia Miroslav a Ing. Monika Žuboroví
Mia Hrušková
Rodičia Michal a Erika Hruškoví

PRISŤAHOVANÍ V ROKU 2013
Patrícia Eibenová, Monika Ševelová, Dávid Ševela,
Miroslav Struhačka, Milan Záprt, Erika Záprtová,
Milan Záprt ml., Dalibor Eiben, Milan Pišút, Kristián
Gábel, Lenka Zajacová, Peter Dzian, Jana Dzianová,
Jana Dzianová ml.

Máj
Nicolas Michael Jurčo
Rodičia Ing. Ľubomír a Eva Jurčoví
Michaela Orságová
Rodičia Peter a Jarmila Orságoví

ODSŤAHOVANÍ V ROKU 2013

Jún
Sára Valentová
Rodičia Peter a Jana Valentoví

Eva Zajacová, Nina Zajacová, Alexandra Zajacová,
Jana Streicher, Moric Streicher, Ivan Mikuš Iveta
Mikušová, Ivan Mikuš ml,. Tatiana Mikušová, Roman
Kmeť ml,. František Juráček, Júlia Koreňová, Michal
Koreň, Mgr. Zuzana Koreňová, Pavol Duda, Juraj
Ďurina, Ing. Marek Zigiň, Mgr. Ľubica Gdovinová,
Helena Golierová, Daniel Ďurčo.

Júl
Matúš Jakubík
Rodičia Martin a Ivana Jakubíkoví
Alex Hluch
Rodičia Rastislav a Martina Hluchoví
Alžbeta Pichová
Rodičia Ľubomír a Ing. Ivana Pichoví

NAVŽDY NÁS OPUSTILI V ROKU
2013

August
Viliam Javorský
Rodičia Tomáš a Monika Javorskí

Rudolf Zajac
Ing. Milan Znášik
Ján Pšenák
Alžbeta Miksová
Elena Pagurková
Želmíra Kšinská
Emília Zajacová
Edita Kováčová
Ing. Vladimír Lendvay

Október
Juraj Havala
Rodičia Miroslav a Hana Havaloví
Zora Hrušková
Rodičia Jozef a Martina Hruškoví
Alex Križan
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PLASTY
PLASTY, bez ktorých si výrobky ani nevieme
predstaviť, sa v prírode rozkladajú približne 500 rokov!
Sú to výrobky antropogenného charakteru, ktoré vo
voľnej prírode nemajú svoje miesto, a preto je dôležité
ich triediť a následne ďalej spracovávať! Recyklovaný
PE – polyetylén je po spracovaní možné použiť na
výrobu odpadových sáčkov a košov. Vytriedené PET
fľaše sa vyčistia a rozomelú na malé kúsky. Potom sa
roztavia a výsledkom sú vlákna na výrobu tkanín, alebo
sa používajú ako vypchávky do kresiel.
NESPAĽUJTE PLASTY!
Spaľovaním vznikajú karcinogénne látky dioxíny, ktoré
napr. poškodzujú imunitný systém, vyvíjajúci sa plod v
tele matky, majú rakovinotvorné účinky! Vytriedené
plasty umiestňujte do plastových vriec a zmenšujte ich
objem stlačením alebo zošliapnutím.
Čo patrí do plastových vriec na plasty?
PET fľaše, plastové fľaše nápojové od mlieka, sirupov,
octu, minerálok, plastové obaly z kuchynských čistiacich
prostriedkov, drogérie, mikroténové vrecká, fólie, tašky
vrecká. Plastové obaly musia byť čisté a zbavené iných
materiálov, napr. kov.
Čo nepatrí do plastových vriec na plasty?
Znečistené plastové obaly od nebezpečných látok a
chemikálií, motorových olejov, linoleum, guma, molitan,
použité injekčné striekačky, tvrdé plasty (plastové
stoličky a pod.), auto plasty, polystyrén, novodurové
rúrky a pod.
KOVY
KOVY sa v prírode rozkladajú v závislosti od druhu
Vyhadzovaním kovových častí do prírody spôsobujeme
znečistenie
životného
prostredia
a
zvyšujeme
nebezpečenstvo poranenia obyvateľov a zvierat. Kovy
patria medzi veľmi dobre recyklovateľné komodity, a
preto je dôležité ich triediť! Triedením kovov znižujeme
hmotnosť a objem komunálneho odpadu. Šetríme
energie a prírodné zdroje, ktoré sú potrebné na výrobu
nových plechoviek, konzerv, vrchnákov a pod. a
chránime životné prostredie!
Vytriedené kovové časti po spotrebovaní potravín
umiestňujte do plastových vriec.
Čo patrí do kovového odpadu?
Kovové plechovky od alkoholických a nealkoholických
nápojov, konzervy z kompótov, mäsových alebo
zeleninových výrobkov, alobal, kelinky z čajových
sviečok, alobal z čokolád, kovové uzávery na zatláčanie
zo zaváranín, vrchnáky z alkoholických a nealkoholických nápojov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo
sprejov, klince, spinky. Konzervy a plechovky musia byť
čisté, zbavené zvyškov jedál.
Čo nepatrí do kovového odpadu?
Znečistené kovové obaly od chemických látok, farieb,
olejov, potravín. Obaly, ktoré sú zložené z
kombinovaných materiálov a obsahujú kov, napr.
TETRA PAKY.
KOMPOSTUJME BIOLOGICKÝ ODPAD
Triedením a zhodnocovaním biologického odpadu sa
vieme podieľať na výraznom znížení množstva
komunálneho odpadu ukladaného na skládky. Bioodpad
z domácností tvorí 30 až 45% komunálneho odpadu,
ktorý podlieha rozkladu. Podobné procesy prebiehajú aj

SEPAROVANÝ ZBER
KOMUNÁLNEHO ODPADU
Separovaný zber komunálneho odpadu je jediným
riešením zníženia množstva komunálneho odpadu. Pri
separovanom zbere sa nepotrebná vec nepovažuje za
odpad, ale za surovinu, ktorá môže znova vstúpiť do
výrobného procesu. Šetrí sa tým množstvo prírodných
zdrojov, znižujú sa negatívne vplyvy na zdravie ľudí a
životné prostredie, a to nielen vo výrobných procesoch,
ale aj na skládkach komunálnych odpadov, kde
neseparovaný komunálny odpad môže vytvárať
nekontrolovateľné procesy. Dôkladným separovaním sa
vyprodukuje menšie množstvo komunálneho odpadu,
ktorý sa skládkuje a tým sa znižujú náklady za odvoz
komunálneho odpadu, skládkovanie.

Ako správne separovať jednotlivé komodity
SKLO
SKLO sa dostáva do prírody prostredníctvom ľudskej
činnosti a rozkladá sa približne 4000 rokov! Svojim
pôsobením v prírode negatívne ovplyvňuje nielen
súčasné, ale aj budúce generácie. Vyhodené sklenené
obaly môžu spôsobiť poranenie obyvateľom aj
zvieratám! Sklo patrí medzi veľmi dobre recyklovateľný
materiál, a preto je dôležité ho triediť. Vytriedené
sklenené obaly umiestňujte do kontajnerov, ktoré sú
rozmiestnené po obci.
Čo patrí do kontajnera na sklo?
Sklenené obaly od nealkoholických a alkoholických
nápojov, sirupov, ochucovadiel jedál, liekov, vitamínov,
poháre, črepiny, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a
plastových uzáverov, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.
Sklenené obaly musia byť čisté a zbavené iných
materiálov ako sú napr. kovy a plasty.
Čo nepatrí do plastových vriec na sklo?
Znečistené sklenené obaly od chemikálií, farby, drôtené
sklo, zrkadlá, porcelán, keramika, plexisklo, žiarovky a
žiarivky, autosklá, teplomer, TV obrazovky, silne
znečistené sklo zeminou, farbami, potravinami a pod.
PAPIER
PAPIER sa v prírode rozkladá niekoľko mesiacov. Keď
používaním neznehodnotíte papier, je možné ho
recyklovať. Triedením papiera znižujete objem
komunálneho odpadu, šetríte energie, ktoré sú potrebné
na výrobu nových výrobkov, chránite lesy a neznečisťujete prírodu. Vyhodením odpadového papiera
do komunálneho odpadu ročne zničíme 3500 – 4000
hektárov 100-ročného lesa! Vytriedený papier môžete
priniesť zviazaný, alebo v plastovom vreci na obecný
úrad.
Čo patrí do plastových vriec na papier?
Noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky, baliaci
a krepový papier, letáky, katalógy, telefónne zoznamy,
plagáty, pohľadnice, papierové krabice z tvrdého
papiera, kartóny, lepenka a pod.
Triedený papier musí byť čistý! Nesmie obsahovať
zvyšky potravín ani iné materiály, napr. spinky a
plastové časti.
Čo nepatrí do plastových vriec na papier?
Papier znehodnotený farbou, olejom, potravinami,
mokrý papier, TETRA PACK obaly, trojvrstvové z
papiera, hliníka a fólie (z mliečnych výrobkov, ovocných
džúsov), tapety, voskovaný papier.
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v prírode, kde dochádza k zhodnoteniu odumretých
rastlinných a živočíšnych tiel práve ich rozkladom.
Bioodpad produkovaný ľudskou činnosťou vieme
KOMPOSTOVANÍM premeniť na hnojivo - kompost.
Používaním kompostu v záhradke vrátime do pôdy
výživné látky, ktoré sú potrebné pre udržanie kvality
pôdy.
Bioodpad sa delí na:
- biologický rozložiteľný odpad (BRO), ktorý tvoria
bioodpady zo záhradníctva, poľnohospodárstva, z
výroby potravín a ich spracovania, zo spracovania
dreva, výroby dosiek, papiera a lepenky.
- biologický rozložiteľný komunálny odpad (BRKO),
ktorý tvoria bioodpady z domácností, domácich záhrad,
bioodpad z verejnej zelene, trhoviska, cintorínov, reštauračných a ubytovacích zariadení, zo školských kuchýň.
AKÉ MATERIÁLY VIEME KOMPOSTOVAŤ?
Bioodpad z domácností
Šupy z čistenia zeleniny a ovocia (aj citrusy), pečivo
(chlieb, rožky, žemle), kávové a čajové zvyšky, zvyšky z
jedál (zemiaky, cestoviny, ryža), potraviny po záručnej
dobe, odumreté izbové kvety a ich zemina, papier
znehodnotený potravinami, rozdrvené škrupiny z
orechov a vajíčok a pod.
Bioodpad zo záhrad
Zhnité ovocie a zelenina, pokosená tráva, ostrihané
stromčeky, opadané lístie, vypletá burina, piliny,
hobliny, kôra zo stromov, stará zemina, trus z
hospodárskych zvierat, popol z dreva a pod.
AKÉ MATERIÁLY NIE SÚ VHODNÉ NA
KOMPOSTOVANIE?
Do kompostoviska nedávajte kosti, mäso, mliečne
výrobky, papier znehodnotený farbami a chemikáliami a
samozrejme staré oleje, plasty, kovy, chemické látky,
farby, lieky, batérie, uhynuté zvieratá, časti zvierat
zabitých doma tzv. „domáce zakáľačky“ a pod.
Kedy si založiť kompostovisko?
Na založenie kompostoviska nie je nikdy neskoro. Čím
skôr sa do toho pustíte, tým lepšie. Proces
kompostovania najlepšie prebieha v letných mesiacoch,
ale založenie kompostoviska môžete realizovať aj v zime.
Proces bude prebiehať pomalšie, ale už na jar budete
pripravený kompostér premiestniť a kompost prekopať,
čo je jedným z dôležitých pravidiel kompostovania.
Kde si založiť kompostovisko?
Ideálne podmienky pre založenie a umiestnenie
kompostoviska prináša domová zástavba so záhradkou.
Práve nevyužitý kút v záhradke, voľné miesto pod stromom alebo pri záhradných kríkoch sú vhodné miesta na
výstavbu kompostéra. Pred umiestnením kompostéra je
dôležité zabezpečiť kontakt kompostu so zemou, pretože
pôdne organizmy prechádzajú zo zeme do kompostu a
podieľajú sa na priebehu kompostovania.
Kompostovisko by sme nemali umiestniť na priame
slnečné žiarenie a otvorené priestranstvo, aby
nedochádzalo k vysúšaniu kompostu, čo má negatívny
vplyv na priebeh kompostovania. Z toho dôvodu je
vhodné kompostér umiestniť do tieňa a zakryť
(vyrobený drevený kryt, nepotrebná textília, prípadne
vyrobenie prístrešku nad kom-postoviskom).
Ako si založiť kompostovisko?
Pred založením kompostoviska sa musíte rozhodnúť, aké
kompostovisko si vybudujete. Kompostovanie v

zásobníku predstavuje kompostér, ktorý si môžete
zakúpiť (z plastu, dreva) alebo si ho môžete vybudovať
aj sami (z dreva, pletiva, prípadne aj vybetónovať).
Kompostovanie môžete vykonávať aj v hrobli, kde sa
jedná o kopu, ktorá je tvorená vrstvením materiálu do
požadovaného tvaru tak, aby nevyvolávala skôr skládku
odpadov.
Pokiaľ bývate v rodinnom dome a máte oplotený
pozemok, je možné si vybudovať alebo kúpiť kompostér
tak, aby vytváral aj estetický dojem. V prípade, že
kompostér plánujete umiestniť na voľné priestranstvo,
tak si ho vytvorte napr. z nepotrebných dosiek.
AKO KOMPOSTOVAŤ?
Veľmi dôležité informácie pri kompostovaní sú
informácie o zložení bioodpadu. Podľa pôvodu sa
bioodpad delí na:
- bioodpad s prevažným obsahom dusíkatých látok, ako
sú šťavnaté odpady prevažne kuchynské ale aj záhradné,
napr. tráva, zvyšky rastlín, hnoj,
- bioodpad s prevažným obsahom uhličitých látok, napr.
piliny, hobliny, slama, drevná štiepka ale aj papier.
Dno kompostéra, prípadne hroble vysypete hrubším
materiálom (konáre, posekané drevo, piliny, slama),
ktorý zabezpečí odvod nadbytočnej vody. Keď máte
pripravený bioodpad rôzneho druhu, môžete ho premiešať mimo kompostéra. Väčšie suroviny, napr.
konáre, si pripravíte posekaním alebo polámaním, čím
zabezpečíte ich skorý rozklad. Po premiešaní sa zmes
umiestni do kompostéra.
Ak nemáte dostatok bioodpadu na založenie, tak si ho
podľa druhu dočasne uskladníte pri kompostére. (Napr.
keď máte prevažne bioodpad z obsahom dusíka,
uskladnite ho a zabezpečte si bioodpad s obsahom uhlíka). Pokiaľ nemáte možnosť uskladnenia, môžete ho
umiestniť aj do kompostéra, ale snažte sa v čo
najkratšom čase zabezpečiť chýbajúci druh a dôkladne
kompost premiešať, aby nedochádzalo k hnilobným
procesom.
Správny priebeh procesu kompostovania je sprevádzaný
aj teplotou, ktorá vo vnútri kompostoviska môže byť 30
až 60°C. Pokiaľ teplota klesne, proces kompostovania
naštartujete opätovným prekopaním kompostu.
Pokiaľ priebeh kompostovania má veľmi pomalý
priebeh (napr. objem bioodpadu ani po premiešaní
neklesá), môžete do kompostu zamiešať menšie
množstvo zeminy alebo aj hotový kompost. Zabezpečíte
tým prísun mikroorganizmov a pôdnych organizmov,
čím pomôžete proces naštartovať.
Dĺžka procesu kompostovania závisí od celého priebehu
kompostovania. Z toho dôvodu je potrebné priebeh
kontrolovať, aby ste v prípade zistenia stagnácie
kompostu mohli účinným spôsobom zasiahnuť a opätovne proces naštartovať. K ukončeniu procesu
kompostovania môže dôjsť v období 6 - 12 mesiacov,
kedy je kompost vyzretý.
Kontrola kvality kompostu prebieha jednoduchým
spôsobom. Kompost naberieme do misky, pokropíme ho
vodou, zasejeme semienka napr. žeruchy a mierne
zatlačíme. Keď v priebehu 1 týždňa začnú semená klíčiť
a lístky majú sýtu zelenú farbu, kompost je pripravený
na použitie. V prípade, že semená nezačnú v danom
období klíčiť alebo farba lístkov nedosahuje sýtu zelenú
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farbu, je potrebné proces kompostovania opätovne
naštartovať.
Hotový kompost preosejeme, čím odstránime hrubšie
nespracované časti, ktoré použijeme pri zakladaní
nového kompostoviska.
KDE A AKO POUŽÍVAŤ KOMPOST?
Kde používať kompost?
Hotový kompost môžete používať v záhradke,
kvetináčoch, okolo okrasných stromčekov, ovocných
stromov s vrstvou kompostu do 3 cm. Vo väčšom
rozsahu ho môžete využiť pri jesenných úpravách
záhradky alebo hriadok.
starosta obce Ing. Pavel Miksa

POZOR OZNAM!
V súlade s ustanovením VZN obce Podlužany č.
2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne a drobné stavebné odpady vyzývame
občanov, ktorí majú nárok na zníženie, resp.
odpustenie týchto daní alebo poplatku, aby si tento
nárok uplatnili do 31.03. 2014 a to podaním žiadosti,
ktorej vzor je k dispozícii na Obecnom úrade
Podlužany, resp. na stránke obce.
Ide o nasledovných občanov:
Vlastníci
nehnuteľnosti, ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP
a v minulosti ešte neoznámili túto skutočnosť, sú
povinní k žiadosti doložiť preukaz ZŤP spolu s
platným občianskym preukazom.
Občania, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú
v zahraničí sú povinní k žiadosti doložiť kópiu
pracovnej zmluvy, kópiu povolenia na pobyt v
zahraničí, resp. iný doklad preukazujúci
skutočnosť, že sa dlhodobo nezdržiavajú v mieste
trvalého pobytu.
Študenti sú povinní k žiadosti doložiť
potvrdenie o štúdiu na VŠ resp. SŠ, zároveň s
potvrdením o ubytovaní v mieste štúdia a takisto sú
povinní predložiť platný občiansky preukaz.
Občania, ktorí majú prechodný pobyt
mimo Podlužian, sú povinní k žiadosti doložiť
potvrdenie, že za odpad platia v mieste
prechodného bydliska.

CINTORÍN-OZNAM
V súlade s § 21 ods.1 Zákona č. 131/2010 Z.z o
pohrebníctve a VZN č.9/2011 o správe a prevádzke
pohrebiska v obci Podlužany, žiadame nájomcov
hrobových miest, ktorým zomreli príbuzní v období do
konca roka 1994, (teda hrobové miesta staršie ako 20
rokov), aby sa dostavili na Obecný úrad v
Podlužanoch, za účelom podpisu ,,Zmluvy o
prenájme hrobového miesta“ a uhradenia poplatku
za nájom hrobového miesta na ďalšie obdobie.
Prineste si so sebou Občiansky preukaz. Zmluvy sa
budú uzatvárať na dobu 10, alebo 20 rokov. Poplatky
za prenájom hrobových miest boli v obci Podlužany
schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 19.06.2009
ako ,,Doplnok č.2 platného ,,Prevádzkového poriadku
pohrebiska“ a v tej istej výške schválené Obecným
zastupiteľstvom vo VZN č.9/2011 o správe a
prevádzke pohrebiska v obci Podlužany dňa
12.12.2011.Cena prenájmu: 1- hrob: 27,50€/10rokov,

Žiadosti podané po 31.03.2014
nebudú akceptované!

alebo 55 €/20r
2-hrob:55€/10rokov,alebo 110/20r
Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na Obecnom
úrade, alebo tel. č: 038/7682136

Vážení spoluobčania, obraciam sa na Vás ako na obyvateľov, ktorí sú hrdí na to , že žijú tu v obci
Podlužany. Verím, že všetci chceme mať poriadok nielen doma, ale aj okolo svojho domu, v obci
a v okolí obce. Preto NEDOVOĽTE, aby tí, ktorým na tom nezáleží robili neporiadok a čierne
skládky v okolí obce. Viď. okolie potoka Bebrava, nad cintorínom, v Prvom bôry......atď. Likvidácia
tohto neporiadku nielenže odčerpáva finančné prostriedky z obecnej kasy, ale a to je horšie, ukazuje
návštevníkom obce, že s poriadkom majú niektorí naši obyvatelia ešte problém. Ani starosta, ani
poslanci Obecného zastupiteľstva tento neporiadok nerobia, ale naopak musia robiť opatrenia proti
nespratníkom. Preto Vás milí spoluobčania PROSÍM—neprižmurujte oči, NEDOVOĽTE robiť
,,bordel“ okolo Vás, vážte si prírodu a životné prostredie. Všetok odpad, ktorý domácnosti produkujú
sa dá v SPOLUPRÁCI s Obecným úradom likvidovať a nie ho vyhadzovať do prírody.
Verím Vám, že spoločným úsilím budú Podlužany stále krajšie a čistejšie.
Starosta obce Ing. Pavel Miksa
Podlužiansky spravodajca informačný občasník obce Podlužany
Vydáva:
Obecný úrad, Podlužany
956 52 Podlužany,
č.t. 038/7682136
Redakčná rada: Bc. Andrea Bučková,, Mgr. Iveta Miksová, Martin Korbel, Dana Buchelová
RR si vyhradzuje právo príspevky redakčne upraviť, krátiť a neuverejniť.
Názor redakcie sa nemusí zhodovať s názorom autora príspevku.
Vytlačila: EXPRESPRINT s.r.o, Partizánske
Nepredajné !
Náklad: 300 ks
20

