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ROČNÍK V

marec 2016

budúcnosti nerozhodujú politici, ale priamo jej
obyvatelia.
Zákon o obecnom zriadení jasne delí
kompetencie, ktorými v obci disponuje starosta a
ktoré sú výhradnou právomocou kolektívneho
orgánu - obecného zastupiteľstva. Poslanci
rozhodujú o všetkom podstatnom, čo sa v obci
deje. Schvaľujú investície, rozdeľujú príjmy obce
na použitie pre zabezpečenie chodu obce a
obecného úradu, uznášajú sa na všeobecne
záväzných nariadeniach, ktorými stanovujú
napríklad výšku daní a poplatkov, ktoré v obci
platíme. Veľa samozrejme záleží od toho, ako
kvalitne sú pripravené podklady pre obecné
zastupiteľstvo, ktoré spravidla vypracováva
starosta obce. A to zďaleka nie je všetko. V
skratke sa však dá tvrdiť, že ak sú poslanci v obci
aktívni a plnia priebežne svoje sľuby , občania by
mali výsledky ich práce vidieť. Malo by sa dať
jednoducho posúdiť, či o svojej práci poslanca len
hovoria, alebo ju aj reálne v prospech všetkých
konajú. Takmer všetko, o čom rozhodujú sa dá
vyjadriť textom, tabuľkou, grafom, fotografiami
alebo videom. A presne o to sa budeme
nasledujúce obdobie snažiť.
Aj ja ako starosta mám určité zákonné
kompetencie. Rád ich budem ďalej využívať pre
dosiahnutie ďalších úspechov našej obce a pre
naplnenie Vašich predstáv o kvalitnom a
bezproblémovom
fungovaní
služieb
v
Podlužanoch. Ste zvyknutí na určitý štandard v
oblasti kultúry, športu, životného prostredia,
starostlivosti o verejné priestranstvá, nakladania
s odpadmi a občianskej vybavenosti. Mojou
úlohou bude hlavne dosiahnuť, aby sa vo všetkých
týchto oblastiach zabehnuté štandardy postupne
zvyšovali. Aj tieto činnosti je možné s odstupom
času zhodnotiť a posúdiť, či sa zlepšujú. To
môžete ako občania robiť priebežne a v
pravidelných
intervaloch
napríklad
na
zasadnutiach obecného zastupiteľstva, kde je na to
vyhradený priestor.
Vážení obyvatelia, presadzovanie rôznych
zámerov, nápadov, ideí, podnetov či požiadaviek

Príhovor starostu
Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som Vás pozdravil a prihovoril sa
Vám z tohto miesta.
V doterajších vydaniach nášho spravodajcu tu bol
môj Novoročný príhovor. Žiaľ, teraz mierne
meškáme s tlačou, takže použijem iba niekoľko
pasáži z tohtoročného príhovoru. Verím, že pri
listovaní v tomto spravodajcovi sa Vám vynoria
spomienky na život v našej obci za uplynulý rok.
Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre
každého z nás znamená aj začiatok nových
plánov, predsavzatí a určenie si nových cieľov,
ktoré by sme počas nastávajúceho roka 2016
chceli uskutočniť v súkromnom, pracovnom či
spoločenskom živote. Je to však aj čas obzretia sa
späť a zhodnotenia toho, čo sme uplynulý rok
zažili, vykonali či nestihli urobiť. Je to čas
bilancovania, ale i čas kedy si dávame svoje
predsavzatia i ciele, ktoré chceme v tomto novom
roku 2016 dosiahnuť.
Náš spoločný cieľ pre
nasledujúce obdobie je naplnenie sľubov, ktorými
sme sa zaviazali v predvolebnej kampani a kvôli
ktorým ste nám odovzdali v novembri 2014 hlasy.
Aby tieto priority a sľuby nezostali len prázdnymi
a zabudnutými heslami, je potrebné, aby ste ako
obyvatelia Podlužian so zvýšeným záujmom
sledovali naše pôsobenie a našu prácu. Mali by ste
byť poradnou, iniciatívnou i kontrolnou mocou
našej obce– samospráva je totiž miesto, kde o
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do praxe má svoje úskalia. Je potrebná spoločná
komunikácia medzi starostom, poslancami a
samozrejme obyvateľmi obce. Ja sa o ňu snažím
neustále a chcem Vás preto požiadať, aby ste ju
vždy chápali ako súčasť života, bez ktorej nie je
možné dosiahnuť napredovanie a rozvoj.
Poslanci aj starosta musia neustále hľadať
riešenia, spolupracovať, informovať sa navzájom
o podstatných a dôležitých veciach, ktoré pri
svojom rozhodovaní potrebujú poznať.
Za uplynulých 5 rokov sme urobili veľa pre to,
aby ste sa v našej obci cítili komfortne. Je pravda,
že posledný rok bol a aj tento nadchádzajúci ešte
bude pre nás všetkých náročný najmä kvôli
dokončovaniu nadstavby Materskej školy,
multifunkčného ihriska a modernizácie verejného
osvetlenia.

dovoľte mi, aby som Vám v mene Obecného
zastupiteľstva i v mene svojom zaželal v roku
2016 najmä pevné zdravie, veľa šťastia, lásky,
porozumenia a radosti v kruhu najbližších. Nech
sa vám splnia všetky túžby a želania.
Zaželajme si, aby sa nám spoločne podarilo
zrealizovať všetky naše predsavzatia. Tie pomôžu
napĺňať snahy o lepší a príjemnejší život v našej
krásnej obci.
Prajem všetkým úspešný rok 2016.
Ing. Pavel Miksa, starosta obce
AKÝ BOL ROK 2015
Dňa 18. apríla bolo podpredsedom vlády
a ministrom vnútra SR Robertom Kaliňákom
slávnostne odovzdané hasičské auto pre
dobrovoľných hasičov našej obci.
Slávnostného odovzdania hasičského auta Iveco
Daily sa zúčastnili okrem ministra vnútra SR aj
riaditeľ KR HaZZ v Trenčíne Igor Šenitko,
generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth,
prezident DPO SR L. Pethö, predseda okresného
výboru DPO J. Filin, poslanec NR SR Ľubomír
Želiezka, predseda TSK Jaroslav Baška, členovia
miestnej jednotky DHZ riaditeľ KR PZ SR
v Trenčíne plk. JUDr. Vladimír Šramka, poslanci
OcZ, a ďalší hostia, obyvatelia Podlužian a ďalší
hostia.

Je však pred nami ďalšie dôležité a zároveň
náročné obdobie. Otvárajú sa nové možnosti
čerpania nenávratných finančných prostriedkov z
nového programového obdobia. Je len na nás, či
budeme aktívni a budeme sa neustále pokúšať o
získanie rôznych dotácií. Túto náročnú prácu nie
je vidieť, ale jej výsledky sa ukážu až v ďalších
rokoch. Budú závisieť od kvality projektov
a vypracovania žiadostí o nenávratné finančné
prostriedky. Teraz bude pre nás prioritou
napríklad rekonštrukcia kultúrneho domu,
budovanie ciest a chodníkov, rekonštrukcia domu
smútku a jeho
prístavba, protipovodňové
opatrenia, modernizácia centra obce a budovanie
nových priestranstiev pre aktivity detí a mládeže.
Budem nesmierne šťastný, keď v prospech
realizácie týchto aj iných aktivít nezabudnú
poslanci obecného zastupiteľstva na to, čo ich
spája. Každé jedno ich hlasovanie, či už kladné
alebo záporné sa má opierať o fakty a logické
argumenty. Ak budú ich kroky pri rozhodovaní
viesť múdrosť a nezávislosť, nebojím sa o
budúcnosť našej obce. Taktiež očakávam od
obyvateľov obce zvýšený záujem o udržiavanie
a skrášľovanie svojho okolia a verím, že nebudú
čakať iba na to čo urobí starosta so svojimi
pracovníkmi a našimi nezamestnanými.
Je potrebné sa o svoje okolie starať a len potom
požadovať od obce ďalšie budovanie.
Ja osobne sa budem aj v roku 2016 snažiť o to,
aby som bol dobrým starostom obce Podlužany. V
prípade potreby som Vám k dispozícii osobne, na
telefóne alebo cez e-mail, 24 hodín denne.
Vážení obyvatelia,

Starosta obce Ing. P. Miksa v slávnostnom príhovore
okrem iného vyzdvihol skutočnosť, že tamojší
dobrovoľní hasiči majú takmer 130 ročnú existenciu
a patria k najstarším organizáciám v okrese.“
Vyzdvihol ich úspešnú účasť v medzinárodnej
Slovensko – Moravskej hasičskej ligy, kde najmä
ženy patrili k absolútnej špičke. Popri hasičskom
športe však podlužianski hasiči preukazujú svoju
odbornosť i zručnosť v reálnom nasadení, čo sa
potvrdilo v roku 2003, keď horeli obecné domy.
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Následne v roku 2006 riešili požiar vnútorného
zariadenia rodinného domu a v roku 2012 sa
úspešne podieľali na likvidácii lesného požiaru
v lokalite Medzna. Významnou aktivitou je výchova
hasičskej mlade a popredné umiestnenia malých
hasičov z obce v rámci súťaže Plameň.
Minister vnútra pozdravil všetkých prítomných
a zároveň zdôraznil dôležitosť a význam hasičskej
techniky. Hasičské auto bude slúžiť miestnym
dobrovoľným hasičom na vykonávanie zásahov,
ktoré súvisia s činnosťou DHZ v zmysle zákona
NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
v zmysle neskorších predpisov.
Zľava poslanec NR SR Ľubomír Želiezka, minister
vnútra SR Robert Kaliňák a starosta obce

Pohľad na hasičské auto IVECO Daily.

Za veľkého potlesku odovzdal minister vnútra kľúče
od hasičského vozidla IVECO Daily veliteľovi
dobrovoľných hasičov Martinovi Korbelovi, ktoré
sa tak oficiálne stalo majetkom DPO v
Podlužanoch. Po pozdravení sa s občanmi
Podlužian, besedoval v budove obecného úradu
s poslancami obecného zastupiteľstva a svoju
návštevu zakončil podpisom do pamätnej knihy
obce.

Minister vnútra SR Róber Kaliňák, veliteľ DHZ
Martin Korbel, preventívar Roman Beško,
predseda TSK Jaroslav Baška

Starosta obce Pavel Miksa a Minister vnútra SR
Robert Kaliňák

Martin Korbel veliteľ DHZ Podlužany podal hlásenie
ministrovi vnútra SR Robertovi Kaliňákovi
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STAVANIE MÁJA
Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za
obdobie lásky a zrodu nového života. Májová
zeleň je symbolom sily a dobrého rastu.
Najvýznamnejšie postavenie má v zvykoch tohto
obdobia strom, ktorý sa v tejto súvislosti označuje
ako máj. Ako máj slúžia najmä vysoké rovné
stromy (najčastejšie jedle alebo smreky) zbavené
kôry. Ich vrcholce sa zdobia pestrofarebnými
stuhami. Zvyk stavania májov sa v zmenenej
podobe udržal dodnes. Spoločný máj tak
symbolizuje zdravie pre všetky dievčatá a ženy
obce a oslavuje zdravie a vitalitu nositeliek života.
Stavia sa však zväčša jeden ovenčený strom
uprostred dediny, alebo hlavného námestia. Vždy
je to 30. apríla.
Aj v našej obci Podlužany sa táto pekná tradícia
zachovala. Už pred 17.00 hod. sa začali pomaly
schádzať zvedaví občania pred obecný úrad, kde
už na nich čakal pripravený strom, ktorý vyzdobili
členovia kultúrnej športovej komisie na čele s p.
starostom, niektorými poslancami OcZ a s ďalšími
šikovnými občanmi našej obce, ktorí tiež priložili
ruky k dielu. Nechýbali ani naše detičky.
Poďakovanie patrí všetkým občanom, ktorí sa
stavania mája zúčastnili.

DEŇ MATIEK
Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým
mamám. Byť mamou, či už fyzickou alebo
duchovnou je najkrajšie povolanie v živote
každej ženy. Matka a otec, ktorí privítajú na svet
nový život, tým spolupracujú s Bohom na veľkom
diele stvorenia. Toto poslanie je krásne a náročné
zároveň.
Deň matiek je výnimočný čas povedať našim
mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú
a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás
urobili!
Dňa 24.05.2015 sme v kultúrnom dome ďakovali
všetkým mamám
za ich lásku a obetavosť
s ktorou nás každodenne obklopujú.

Deti z MŠ

Kultúrne vystúpenie detí z MŠ
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chodníkov do betónového lôžka, čím sme dosiahli
presné ohraničenie plochy trávnika a chodníka.
Snažíme sa, aby park plnil viacero funkcii, jednou
je aj možnosť, aby deti hrou rozvíjali svoju
fyzickú zdatnosť, zdokonaľovali koordináciu
pohybov a celkový telesný vývoj. Aktivity na
ihrisku budú podporovať ich duševný rozvoj,
stimulovať ich tvorivosť, fantáziu a kreativitu.
Chceme aby bolo tiež významným miestom
oddychu a relaxu aj pre rodičov a starých rodičov
týchto detí, ktorí takto spoločne môžu tráviť svoj
voľný čas.
ZAHÁJENIE PRÁZDNIN
Posledný školský deň bol dňom, kedy sa na
futbalovom ihrisku konala akcia pod názvom
Zahájenie prázdnin organizovaná pre všetky deti
našej obce. Pani učiteľky v spolupráci so
zamestnancami obecného úradu pripravili pre deti
deň plný rôznych súťažných disciplín. pre
zúčastnených aj víťazov boli pripravené sladké
odmeny. Nechýbal ani skákací hrad a cukrová
vata.
Starosta obce Pavel Miksa a zástupca starostu obce
Miroslav Žubor pri kontrole vykonávaných prác

OSÁDZANIE OBRUBNÍKOV V PARKU
V mesiaci júl sme realizovali ďalšiu etapu
budovania parku – osadenie obrubníkov okolo
5
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Pohľad na upravený park s osadenými obrubníkmi

NOVÉ OPLOTENIE DVORA OBECNÉHO
ÚRADU
V mesiaci august sme začali budovať oplotenie
dvora obecného úradu. Týmto sa pripravujeme na
rozšírenie využiteľnej plochy pre umiestnenie
techniky a ďalšie využitie dvora. V budúcnosti
vzhľadom na zákon č. 79/2015 Z.z o odpadoch a
o zmene a doplnení niektorých zákonov bude
potrebné vysporiadať sa aj touto oblasťou
a zabezpečiť priestor pre manipuláciu s odpadom.

720.
VÝROČIE
PRVEJ
ZMIENKY O NAŠEJ OBCI

PÍSOMNEJ

Dňa 18. júla 2015 sme si pripomenuli 720.
výročie prvej písomnej zmienky o našej obci.
Oslavy sa uskutočnili pod záštitou predsedu TSK
Jaroslava Bašku. Projekt podporil Trenčiansky
samosprávny kraj.
Oslavy sa začali slávnostným sprievodom obcou,

Pohľad na slávnostný sprievod
Výkopové práce aktivačnými zamestnancami

ekumenickou bohoslužbou, ktorú celebroval
miestny katolícky farár
Dominik Gurín
a námestný farár evanjelickej cirkvi Jozef
6
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Havrila.

Pohľad na ocenených

Prítomných účastníkov osláv zabávali folklórny
súbor Uhrovčan, heligonkárka Vlasta Mudríková ,
hudobná skupina NIČ MOC a ľudová hudba
Dribna.

Pokračovalo sa piesňou v podaní opernej
speváčky Natálie Flórovej a básňou v podaní
Vierky Karasovej sa oficiálne začali oslavy našej
obce a nasledoval slávnostný príhovor starostu
obce Ing. Pavla Miksu ktorý začínal slovami:

Folklórny súbor Uhrovčan

Jednou zo sprievodných akcií bola výstava
fotografií zo života našej obce z histórie
a súčasnosti, pracovných nástrojov, náradia,
ľudovo-umeleckých výrobkov, ktorá bola
situovaná v kultúrnom dome.
Tu patrí vďaka hlavne pani Eve Pavlovičovej
(Haťárke) a Blažene Košinovej, riaditeľke MŠ
Danke Buchelovej, ktoré sa zaslúžili o celú
realizáciu tejto výstavy.

„Výročie obce je sviatkom, kedy si viac
uvedomujeme spolupatričnosť k miestu, kde
sme sa narodili, žijeme a chceme žiť, k miestu,
ktoré sme zdedili a ktoré odkážeme ďalším
generáciám...“ ďalej pokračoval prierezom z
histórie obce, uskutočnenými významnými
investičnými
akciami,
ako
i
bohatého
spoločenského,
kultúrneho,
športového
a
cirkevného života obce nezabudol popriať
všetkým prítomným: „Nech je obec Podlužany
tým najkrajším miestom pre náš život a pre život
generácií nasledujúcich“ Na záver svojej reči
poďakoval starosta predsedovi TSK Jaroslavovi
Baškovi za finančnú podporu osláv obce.
Počas osláv odovzdával starosta obce pamätné
plakety, pamätné medaily a pamätné listy
oceneným, ktorí sa zaslúžili o rozvoj obce.
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Jaroslav Baška si opäť sadol na bicykel, aby
zhodnotil a skontroloval dianie v kraji pod jeho
vedením. V posledný júlový a prvý augustový deň
bicykloval spolu s podpredsedom Trenčianskeho
samosprávneho
kraja
(TSK)
Richardom
Takáčom a ďalšími zamestnancami Úradu TSK
po hornej Nitre. V našej obci sa stretol so
starostom obce, poslancami OcZ, riaditeľkou MŠ
a predsedom Jednoty dôchodcov Slovenska .

Pohľad na výstavu v miestnom KD

Ďalšími sprievodnými akciami boli :
Ukážka vodného útoku hasičských družstiev a
hasičskej techniky, ľudové remeslá, nafukovací
hrad, jazda na koni, maľovanie na tvár, trampolína
a cukrová vata.
V nedeľu 19. júla 2015 sa na futbalovom ihrisku
konal futbalový turnaj O pohár starostu obce za
účasti mužstiev: FK Štepanov (ČR), FK Spartak
Bánovce nad Bebravou, OFK Dežerice, FK
Podlužany.
Pri príležitosti osláv bol vydaný informačný
bulletin obce Podlužany, v ktorom sú poskytnuté
základné informácie o historickom, kultúrnom,
hospodárskom, politickom a náboženskom vývoji
obce od najstarších čias po súčasnosť.
Oslavy vytvorili priestor pre zábavu a kultúrny
program, ale poskytli aj možnosť stretnutia rodákov,
priateľov a podporovateľov tejto obce.

OBEC NAVŠTÍVIL ŽUPAN
JAROSLAV BAŠKA NA BICYKLI

Ing. Jaroslav Baška predseda TSK a starosta obce

V pracovnej atmosfére starosta obce oboznámil
predsedu TSK s chodom obce, s jej problémami
i úspechmi a samozrejme s plánmi do budúceho
obdobia. V rámci možností TSK predseda
prisľúbil obci ďalšiu pomoc.
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verejného

V rámci rozširovania výstavby rodinných domov
obec zabezpečila osadenie nových stĺpov
verejného osvetlenia

ÚCTA K STARŠÍM

UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA

Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo
lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali
radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili
šťastnými nás, ich deti. Úcta k naším otcom a k
naším mamám. K naším prarodičom. Ku všetkým,
ktorí si zodrali svoje ruky, aby naše zostali hladké
a nepoškvrnené. Človek je krásny nielen vtedy,
keď má pružný krok. Človek je krásny podľa
múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a
bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v
hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý.
Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi,
hovorí jedna ľudová múdrosť.
Dňa 25.10. sme si týchto ľudí a to, čo pre nás
urobili, pripomenuli pri podujatí , ktoré sa konalo
v miestnom KD. Pre seniorov bol pripravený
kultúrny program a malé občerstvenie.
Starosta obce vo svojom príhovore vyslovil
myšlienku : „Nikdy na nich nesmieme zabudnúť.
Nikdy. A nepripomínať si ich iba v jeden deň
alebo v jeden mesiac, ale každý deň v roku.“

Štvrtého decembra boli starostom obce Podlužany
Ing. Pavlom Miksom na obecný úrad pozvaní
s rodičmi najmladší občania našej obce, aby sa
nielen zoznámili, ale aby ich aj slávnostne privítal
do rodiny Podlužancov. Pripravený bol milý
kultúrny program v podaní Vierky Karasovej,
ktorá predniesla slávnostnú báseň a deti pod
vedením pani riaditeľky MŠ Danky Buchelovej,
ktoré zaspievali pre malých i veľkých hostí.
Nasledovali podpisy do Pamätnej knihy, kde
rodičia k menám svojich novorodeniatok pridali
svoje podpisy. Starosta obce rodičom osobne
poblahoželal k narodeniu ich detí a okrem prianí
im odovzdal kvet a malý darček - ozdobný vankúš
s vyšitým menom ich dieťatka.

Pamätná kniha
9
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VEREJNÉ OSVETLENIE
Obec Podlužany v septembri vypracovala projekt
na modernizáciu verejného osvetlenia a podala
žiadosť o nenávratné finančné prostriedky (NFP)
z programu Kvalita a hospodársky rast (KaHR22VS-1501/0590. Nakoľko projekt bol úspešný
v decembri sa začala rekonštrukcia verejného
osvetlenia,
ktorú
vykonávala
spoločnosť
MINERAL MMV a.s. Trenčín, ktorá vzišla ako
víťaz z verejného obstarávania. Dnes môžeme
konštatovať, že sa podstatne zlepšilo nočné
osvetlenie obce, nehovoriac o tom, že môžeme
svietiť celú noc pri nižšej spotrebe elektrickej
energie ako pri starom osvetlení. Určite toto
prispeje i k zvýšeniu bezpečnosti v nočných
hodinách.

Zľava Marcela Hrčková matrikárka, starosta obce,
Vierka Karasová

Deti z MŠ

POSEDENIE POD JEDLIČKOU
K pravidelným spoločenským akciám, ktoré
organizuje
Obec
Podlužany
v spolupráci

Rodičia s deťmi
10
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s Jednotou dôchodcov Slovenska pravidelne
v mesiaci december je posedenie pod jedličkou.
V programe vystúpili deti Materskej školy
a členky spevokolu JDS Červené ružičky .

prostriedky na rozšírenie kapacity Materských
škôl. Nakoľko v obci už viac rokov bola
požiadavka na vytvorenie druhej triedy, obec
podala žiadosť a keďže sme splnili požadované
podmienky boli nám finančné prostriedky
poskytnuté. V tomto období prebieha realizácia
nadstavby
triedy
MŠ
s predpokladanou
kolaudáciou v mesiaci jún 2016 a s prevádzkou od
1.septembra 2016. Stavba je financovaná
z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky vo výške 55.000
Eur. Celkové predpokladané náklady aj
s interiérovým vybavením viac ako 76 000 EUR.

Vystúpenie speváckeho zboru

NADSTAVBA MATERSKEJ ŠKÔLKY
Začiatkom roka 2015 bola vyhlásená výzva na
podávanie
žiadostí
o nenávratné
finančné

Pohľad na nadstavbu MŠ
11
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BUDOVANIE MULTIFUNKČNÉHO
IHRISKA

V areáli materskej školy vyrastá i ďalšie dielo a to
multifunkčné ihrisko. Budujeme ho vďaka
finančnej podpore predsedu vlády Slovenskej
republiky vo výške 40.000 Eur. Po dobudovaní
a úprave okolia, vypracovaní prevádzkového
poriadku a vymenovaní správcu areálu bude slúžiť
pre športové vyžitie všetkých vekových kategórií
našich obyvateľov.
Predpoklad uvedenia do prevádzky je v máji
2016.

12
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školy. V závere si deti pochutnali na sladkej
a slanej torte. Spoločne s rodičmi, ktorí túto akciu
zorganizovali spomínali na časy prežité v MŠ.
Školský rok 2015/2016
V školskom roku 2015/2016 navštevuje materskú
školu 33 detí. Kapacitu materskej školy sme
rozšírili o jednu triedu s poldennou prevádzkou.
Z tohto dôvodu sme prijali pani učiteľku M.
Lobotkovú. Okrem spomínaných aktivít sa deti
každoročne zúčastňujú športovej olympiády
v Bánovciach
nad
Bebravou,
„Cesty
rozprávkovým
lesom“,
majú
možnosť
oboznamovať a zdokonaľovať sa v anglickom
jazyku, v logopedickej intervencií a v tréningu
fonematického uvedomovania podľa Eľkonina..
Dni ovocia a medu
Jesenné obdobie sa už tradične nesie v znamení
výstavy rôznych plodov, ktoré sa urodili
v záhradách šikovných hospodárov. Deti so
svojimi rodičmi prispeli výtvormi z tekvíc a iného
ovocia a zeleniny na Dni ovocia a medu
v Trebichave, konaného dňa 3. 10. 2015
Mesiac úcty k starším
Lásku a úctu k starším prejavili naše deti
25.10.2015 v príjemnom popoludní strávenom so
svojimi starými rodičmi. Pripravili sme pre nich
pestrý program v podobe piesní, básni, tanca, či
divadielka. Už len samotná prítomnosť starkých
na tomto popoludní bola pre deti hrdosťou ukázať
svoju babku a dedka pani učiteľkám a kamarátom.
Ich veselé tváričky a rozžiarené očká prezrádzali,
že toto sú tie pravé chvíle šťastia a radosti, po
ktorých tak často túžia.
Mikuláš
Jedným z najočakávanejších dní detí v MŠ je deň,
kedy príde Mikuláš. I tento rok zavítal do našej
MŠ a priniesol deťom veľa darčekov, za čo sa mu
odmenili krátkym programom piesní a básni.
Vianočná besiedka
Najkrajšie sviatky v roku sme privítali spoločne
s občanmi našej obce vo vianočne vyzdobenom
kultúrnom dome. Vôňa ihličia, vianočných
oblátok, koláčov a punču dotvárali atmosféru
vystúpenia detí z MŠ. Vianočný program, koledy
a predaj vianočných výrobkov umocnili pocit a
očakávania z blížiacich sa vianočných sviatkov.

MATERSKÁ ŠKOLA
Zo života materskej školy
Exkurzia do základnej školy
V novom kalendárnom roku sme ani my v MŠ
nezaháľali. Už v mesiaci február sme pre
predškolákov pripravili exkurziu do ZŠ Slatina
nad Bebravou. Pre deti to bolo veľké
dobrodružstvo. Poprezerali si priestory školy
a spôsob učenia sa prvákov. Niektoré očká boli
vystrašené, ale tréma z nich postupne opadla pri
zapojení sa do zaujímavých aktivít prvákov.
V závere si deti navzájom vymenili vlastnoručne
zhotovené darčeky a sladkosti.
Karneval
Nastal čas plesov, karnevalov a karneval pre deti
nemohol chýbať ani v materskej škole. Už pred
očakávaným karnevalom si deti s pani učiteľkami
vyrábali rôzne masky, škrabošky, šašov z papiera.
Nechýbala ani pestrá výzdoba v interiéroch
škôlky. A keď nastal ten správny čas začala sa
v škôlke veľká paráda. Deti sa premenili na rôzne
postavičky a rozprávkové bytosti. Zatancovali
sme si na najnovšie hity a pochutnali si na
fánkach.
Deň matiek
V máji, keď je všetko rozkvitnuté oslavujú
mamičky svoj sviatok. Aj deti z materskej školy si
uctili svoje mamičky slávnostným programom
v kultúrnom
dome.
Detičky
zaspievali,
zatancovali a zahrali scénky určené pre svoje
mamičky. Veľmi dobre sa zhostili svojej úlohy,
nejednej mamičke sa kotúľali slzičky po tvári, za
čo ich odmenili hlasným potleskom. Po skončení
programu obdarovali deti svoje mamy malým
vlastnoručne zhotoveným darčekom.
Deň detí
Deň detí sme oslávili zábavnými hrami
a súťažami na školskom dvore. Všetky deti boli
odmenené drobnými darčekmi. Deti si opäť
pochutnali na tradičnom hot-dogu.
Rozlúčka
Posledné júnové popoludnie budúci školáci:
Michal Šály, Samuel Valent, Peter Orság, Linda
Rychtárechová,
Ema
Košinová,
Nella
Dobrovodská, Andrej Gieci, Tomáš Havala
slávnostne vystúpili pred svojimi rodičmi,
učiteľkami a pánom starostom. Moderný tanec,
básne, dojímavé rozlúčkové piesne vystriedal
príhovor pani riaditeľky a ďakovné slová rodičov.
Deti si prevzali osvedčenia o predprimárnom
vzdelávaní, knihy a darčeky. Na pamiatku nám
zanechali tablo, ktoré zdobí interiér materskej

Za ochotu a spoluprácu pri organizovaní
spomínaných aktivít a akcií ďakujem rodičom,
zamestnancom MŠ, obecnému zastupiteľstvu
a Jednote dôchodcov.
Dana Buchelová, riaditeľka MŠ
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správ za rok 2015, poďakovaní naším členom,
prednesením príspevkov odovzdaní povýšenia
bola diskusia, malé občerstvenie a voľná debata.
Chcem sa veľmi poďakovať zúčastneným
a zaželať si, aby sme sa aj v budúcnosti mohli
stále stretávať a tak utužovať naše priateľstvo
a tým aj neodmysliteľne náš hasičky zbor.
Spomeniem našu najväčšiu udalosť v roku 2015
a to odovzdanie nového hasičského vozidla Iveco
od ministra vnútra Roberta Kaliňáka nášmu
hasičskému zboru. Stále to mám v hlboko
v pamäti, keď mi zavolal starosta v strede týždňa,
aby sme sa pripravili, že 18.04.2015 dostaneme od
„ministra“ nové Iveco. Bola to pre náš zbor, ale aj
širokú verejnosť veľká oslava a pocta. Touto
cestou sa
chcem veľmi pekne poďakovať
starostovi obce Ing. Pavlovi Miksovi a želám si,
aby nám táto nová technika slúžila toľko rokov
ako tá stará, a aby bolo čo najmenej výjazdov
k požiarom a iným živelným katastrofám.

ZO ŽIVOTA SPOLOČENSKÝCH
ORGANIZÁCIÍ PÔSOBIACICH
V OBCI
DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR
Správa o činnosti a hospodárení DHZ Podlužany
za rok 2015.
Znovu ubehol 1 rok zo života nášho zboru a pri
tejto príležitosti Vás chcem oboznámiť
s činnosťou a hospodárením DHZ za rok 2015. Na
úvod sa chcem prvom rade poďakovať za veľmi
dobrú spoluprácu medzi našim zborom a obcou
a to starostovi obce Ing. Pavlovi Miksovi,
zastupiteľstvu obce, ale aj ostatným zložkám našej
obci. V mene výboru DHZ Podlužany mi dovoľte,
aby som zhodnotil výsledky, ktoré boli dosiahnuté
a akou činnosťou sme sa zaoberali počas
uplynulého roka nedá mi poďakovať sa všetkým
občanom našej obce, že každý si vie uvedomiť
následky
požiaru,
napríklad:
z jarného
vypaľovania suchej trávy, pripadne zakladania
ohniska v lese v čase väčšieho nebezpečenstva
vzniku požiaru, hlavne v jarných a letných
mesiacoch. Pripomínam a zdôrazňujem, aby sme
nezabúdali, že každý rok si máme dať prehliadnuť
komínové systémy a to osobou poverenou
vykonávať túto činnosť. Preverujeme nielen kotle
a komíny na tuhé palivo, ale aj plynové
spotrebiče. Touto cestou chcem poprosiť
a požiadať občanov našej obce, aby sa nebáli
a umožnili prístup naším hasičom, ktorí
vykonávajú preventívne protipožiarne prehliadky
v našej obci. Veď je to v prospech všetkých,
zvlášť v dnešnej dobe, keď ekonomická situácia
a nezamestnanosť v našej spoločnosti trápi
väčšinu obyvateľstva. Veď je mimoriadne
záslužné, že sa nájdu ochotní ľudia a nezištne
vytvárajú hodnoty, ktoré sa nedajú zaplatiť
žiadnymi peniazmi. Dobrovoľný hasičský zbor je
jedinou organizáciou, ktorá pretrváva taký dlhý
čas a jej činnosť stále prináša úžitok pre celú
spoločnosť. Dňa 31.01.2015 sa v kultúrnom dome
v obci Podlužany konalo výročné valné
zhromaždenie DHZ. Na začiatku sme privítali
delegáta OVE DPO, starostu obce a ostaných
členov DHZ, ktorí boli pozvaní na výročnú
schôdzu. Pozvali sme aj našich najmladších
hasičov, na ktorých sme veľmi hrdí. Po prečítaní

Spomeniem aj našu športovú činnosť, ktorá
neodmysliteľne patrí k hasičom a ktorá je už
desaťročia u nás veľmi pestrá. V prvom rade
začnem našimi najmladšími. V mesiaci máj sme
sa zúčastnili okresného kola Plameň vo Dvorci
kde sa chlapci umiestnili na peknom 3. mieste.
Postupne sme sa zúčastňovali na pohárových
súťažiach, kde pretekali ako aj 8 členné aj 5
členné družstvá v obciach Zlatníky, Dolné
Ozorovce, Dvorec, Rybany kde atakovali tie
najvyššie miesta a z každej súťaže doniesli
poháre. Prvý krát sa chlapci zúčastnili aj na
obvodovom kole v Slatine nad Bebravou ako
dorastenci, odkiaľ postúpili na okresné kolo, ktoré
sa konalo v obci V. Hoste, kde sa umiestnili na 4.
mieste.
14
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Miezgovce. Boli sme s novou technikou, ktorú
sme preverili pri cvičnom zdolávaní požiaru lesa,
kde sme robili diaľkovú dopravu vody. Toto už
každoročne opakujúce sa cvičenie bolo veľmi
náučné a dobre nás precvičilo v zdolávaní
takéhoto požiaru, ktoré prebehlo na profesionálnej
úrovni. Na záver sa chcem poďakovať všetkým
členom, ktorý vytvárajú nemalé hodnoty na úkor
svojho osobného voľna, mladým hasičom, členom
výboru DHZ, starostovi obce, obecnému
zastupiteľstvu, celému obecnému úradu, ktorí pri
schvaľovaní rozpočtu pamätajú na dobrovoľných
hasičov, všetkým dlhoročným sponzorom, veď
hodnoty, ktoré vytvárame robíme v prospech
verejnosti a občanom našej obce. Dovoľte mi do
nového roku popriať veľa zdravia, šťastia,
porozumenia a úspešných športových zážitkov.
Veliteľ DHZ Martin Korbel

ŠPORTOVÝ ODDIEL PODLUŽANY
v sezóne 2015/2016 sa ŠO Podlužany prihlásil do
6. ligy.
Súpiska mužstva:

V silnej konkurencii si skúsili súťažiť aj v
dospelej kategórii
na pohárových súťažiach
v klasike v obci Šišov, Dvorec a domácej súťaži
v Podlužanoch. Vedia, kde sú nedostatky
a myslím,
že
budúcu
sezónu
budeme
o Podlužianskom béčku ešte počuť. Spomeniem aj
činnosť starších hasičov. Tiež sme sa zúčastnili
obvodového kola v Slatine nad Bebravou, odkiaľ
sme postúpili na okresné kolo do V. Hostí. Na
okresnom kole sme skončili na 4. mieste a to s
najlepším časom za požiarny útok. V mesiaci
august sme v našej obci usporiadali už 14. ročník
pohárovej súťaže starostu obce. Naša súťaž je už
12. rok zaradená do najprestížnejšej ligy na
Slovensku a to SMHL. Za vydareného teplého
počasia s trochou prehánok sa zúčastnilo na súťaži
45 družstiev zo Slovenska a Moravy. Veľká
vďaka patrí zúčastneným, ktorí nemalou mierou
prispeli k hladkému a bezproblémovému priebehu
súťaže. V SMHL sme odbehali 17. súťaži, kde
bolo zúčastnených 25 mužstiev a v konečnom
poradí sme skončili na 19. mieste. Okrem toho
sme pochodili veľa pohárových súťaži v našom
okrese aj v ostatných obciach. Najkrajší zážitok
sme mali z nočnej pohárovej súťaži zo Šišova, kde
sme obsadili 1.miesto. V mesiaci november sme
sa zúčastnili okresného taktického cvičenia v obci

Podlucký Ján
Zajac Miroslav
Hrčka Igor
Černo Ľubomír
Žubor Miroslav
Valach Vladimír
Buchel Ivan
Súkenník Kristián
Černo Filip
Dňa 27.12.2015 sme usporiadali 6. ročník v
stolnom tenise pre občanov Podlužian. Turnaja sa
zúčastnilo 17 hráčov, z toho 5 detí do 15 rokov.
Víťazom turnaja sa stal:
1. Podlucký Ján
2. Zajac Miroslav
3. Hrčka Igor
Deti do 15 rokov:
1. Černo Filip
2. Súkenník Kristián
3. Filip Marán
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V kategórii muži bol rok 2015 úspešný.
V jarnej časti, teda po skončení súťažného ročníka
2014/2015 sa hráči mužov umiestnili na 1.mieste
s počtom bodov 48, čo znamenalo postup do
I.triedy okresnej súťaže Bánovce nad Bebravou.
Výbor FK sa musel zaoberať okrem letnej
prípravy družstva účasťou na medzinárodnom
turnaji
v Štepánove
v ČR,
usporiadaním
medzinárodného futbalového turnaja na domácom
ihrisku a hlavne obsadením pozície trénera
družstva mužov.
Po niekoľkých rokovaniach z jednotlivých ponúk
výbor FK sa dohodol na trénerskej činnosti s p.
Gajdošom Branislavom, bývalým hráčom nášho
FK.
Postup do vyššej súťaže znamená vždy vzostup
kvality a náročnosti na všetkých hráčov družstva.
Hráči po jesennej časti súťaž ročníka 2015/2016
sa umiestnili na 4. mieste s počtom bodov 21 za
čo im patrí ako nováčikovi súťaže veľký obdiv
a vďaka celému hráčskemu kádru na čele
s trénerom p. Gajdošom.
Od minulého ročníka platí nový prestupový
poriadok,
v ktorom
sa
zmenili
viaceré
kompetencie jednak pre hráčov a samotné kluby.
Je len na práci futbalového klubu aby si udržal
hráčov pre svoju činnosť pôsobiacich v našom
klube.

Vďaka patrí starostovi obce Ing. Pavlovi Miksovi,
ktorý turnaj zahájil a na záver odovzdal poháre
víťazom turnaja. Ďalej moje poďakovanie patrí
všetkým, ktorí sa zúčastnili a podieľali na
usporiadaní turnaja. Teším sa na stretnutie v roku
2016 a verím, že sa stretneme v ešte väčšom
počte,
Na záver srdečne ďakujem sponzorom ktorí
prispeli na nákup multifunkčného stolnotenisového robota, ktorý výrazne skvalitní
prípravu hráčov. Menovite - Vladimír Kováč a
Michal Vido.
S úctou
Ján Podlucký

FUTBALOVÝ KLUB PODLUŽANY

-

Výbor FK v roku 2015 pracoval v zložení:
Tuchyňa Karol
Žubor Miroslav
Pavlovič Dominik
Podlucký Peter
Ing. Podlucký Vladimír
Kováč Marián
Touto cestou chcem poďakovať sponzorom FK,
zamestnancom
a starostovi
OÚ,
hráčom,
trénerom, členom výboru FK a všetkým ostatným,
ktorí sa podielali a podielajú
na napredujúcej činnosti nášho FK Podlužany.

Správa o činnosti FK Podlužany za rok 2015
Okrem kultúrno – spoločenskej činnosti klubu,
hlavnou činnosťou je futbal a práca s mládežou
v športovej činnosti. Vo futbalovom klube pôsobia
dve mládežnícke družstvá a to kategória:
starší žiaci
dorast
a hlavne kategória: muži
Starší žiaci hrajú v III. triede okresu Bánovce nad
Bebravou.
V jarnej časti sa umiestnili na 9. mieste a v
jesennej časti v tabuľke sa umiestnili na 6. mieste
s počtom bodov 18.
Práci s mládežou sa venuje p. Černo Ľubomír,
ktorý pôsobí ako tréner starších žiakov.
Výbor FK sa musí viac venovať práci s mládežou,
lebo tam sú hlavné posily budúcich hráčov pre
dorast a dospelých.
Dorast po jarnej časti sa umiestnil na 4. mieste, po
jesennej časti sa umiestnil na 3. mieste s počtom
bodov 19. V trénerskej činnosti práce s dorastom
sa venuje p. Podlucký Peter.

TABUĽKA PO JESENNEJ ČASTI
II. TRIEDA - MO Bánovce n/B. 2014/2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Podlužany
Dežerice B
Veľké Držkovce
Veľké Hoste
Kšinná
Šišov
Nedašovce
Ruskovce

18
18
18
18
18
18
18
18

15
11
10
10
8
8
8
7

3
4
3
1
2
2
1
2

0
3
5
7
8
8
9
9

64:14
71:26
51:28
48:41
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číslom:VVS/1-900/90-3465.
Prostredníctvom
schválených Stanov klubu
turistov Podhoran Podlužany bolo vyjadrené, že
činnosť Klubu turistov vychádza zo Stanov
klubu slovenských turistov, ktoré prijalo Valné
zhromaždenie dňa 1.decembra 1990 v Bratislave.
Sme radi, že sa nám darí úspešne pokračovať v
diele, ktoré začali naši predchodcovia.
V roku 2014 bol vykonaný jubilejný 30. ročník
Hviezdicového výstupu na Kňaží stôl a piaty
ročník zimného turistického prechodu tromi
vrcholmi Podhoria. Udržiavame tradíciu Jarného
výstupu na Udrinu a Veľkonočného a
Koncoročného výstupu na Vysokú.
Svoju činnosť okrem turistických aktivít
smerujeme aj na ochranu životného prostredia,
udržiavanie porastu a čistoty v priestore
Rákocziho duba a kontrolu priechodností
prideleného turistického chodníka. Upozorňujeme
na znečisťovanie obce a okolia činnosťou
právnických alebo fyzických osôb.
V roku 2015 členovia Klubu turistov Podhoran
Podlužany absolvovali celkom 35 turistických
akcií.
Najviac turistov sa zúčastnilo na 31. ročníku
hviezdicového výstupu na Kňaží stôl, ktorý sa
koná tradične v spoločnom termíne s Dňami
ovocia a medu v Trebichave a to v prvú októbrovú
sobotu. Tento rok sme zaznamenali na vrchole
viac ako dvesto účastníkov výstupu rôzneho veku
registrovaných v turistických kluboch, ale aj
osôb neregistrovaných. Veľmi nás potešila vysoká
účasť detí a mládeže na tomto podujatí.
Ako jeden z najkrajších a najnáročnejších
turistických pochodov organizovaných v roku
2015 Klubom turistov Podhoran Podlužany v
okolí Podlužian hodnotíme Zimný prechod tromi
vrcholmi Podhoria (Bradlo, Kňaží stôl, Vysoká).
Pochod bol veľmi náročný vzhľadom k vyššej
snehovej pokrývke, ale dobrá viditeľnosť z
Bradla, Kňažieho stola a Vysokej stála za
osemhodinovú námahu. Pochodu sa však
zúčastnilo len osem členov Klubu turistov.
V rámci Celonárodnej spomienky pri príležitosti
200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra sme sa
zúčastnili turistického výstupu na Rokoš, kde bol
znovu odhalený pomník s novou bronzovou
plaketou venovaný Alexandrovi Dubčekovi a
Ľudovítovi Štúrovi.
Koncoročného výstupu na Vysokú sa zúčastnilo
celkom 19 osôb. Za absolvovanie výstupu na
vrchol sme boli odmenení dobrou viditeľnosťou
na jednotlivé vrcholy Považského Inovca, časť
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Karol Tuchyňa
Prezident FK

Klub turistov Podhoran
Podlužany
Len si vetry, povievajte a po horách šepotajte,
tu na týchto horách rodných, na výšinách ,na
slobodných, jak tu milo, jak tu voľno, jak tu
dobre, jak pokojno!
Ľudovít Štúr, 1846
Počiatky organizovanej turistiky v našej obci
môžeme datovať do roku 1981 kedy bol pri
Telovýchovnej jednote Družstevník Podlužany
vytvorený turistický oddiel, ktorý v rámci
telovýchovnej jednoty pôsobil až do konca roka
1990
Na základe organizačných zmien, ktorými v tomto
období prechádzal ČSZTV a dochádzalo k
osamostatňovaniu sa turistických odborov od
miestnych telovýchovných jednôt sa aj turisti v
Podlužanoch dohodli, že založia Klub turistov,
ako dobrovoľnú záujmovú organizáciu občanov,
ktorí prostredníctvom neho budú vykonávať
záujmovú činnosť v turistike.
Na výročnej členskej schôdzi Klubu turistov
Podhoran Podlužany dňa 19.januára 1991 boli
schválené Stanovy Klubu turistov Podhoran
Podlužany a VČS odporučila zaregistrovať Klub
turistov Podhoran Podlužany na MVSR ako
občianske združenie s právnou subjektivitou.
Registrácia bola vykonaná 20.02.1991 pod
17
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Bielych Karpát a Strážovských vrchov. Po návrate
si účastníci výstupu na ohnisku vedľa Rákocziho
duba urobili opekačku.
Okrem Podhoria členovia Turistického klubu
navštívili aj mnohé ďalšie lokality:

NÁŠ RODÁK KRSTIL KNIHU
Krst knihy sa uskutočnila dňa 20. januára 2016
v priestoroch Nemeckého kultúrneho domu
v Bratislave - Rači za účasti viacerých
významných hostí vrátane ôsmych bývalých
ministrov školstva. Hlavnou osobnosťou bol náš
rodák PhDr. Ľubomír Pajtinka
PhD, ktorý
napísal obsiahlu knihu Rozhovory s ministrami. .
Je v nej sedemnásť rozhovorov - so všetkými
ministrami školstva od Nežnej revolúcie v roku
1989.

V Strážovských vrchoch sme vystúpili na
Čiernachov, Ostrý vrch, Ostrú Malenicu,
Markovicu, Omšenskú Babu, Čierny vrch, Suchý
vrch, Baske, Bludný vrch a Rokoš.
V Považskom Inovci sme vystúpili na Inovec,
Panskú Javorinu a Marhát.
V Bielych Karpatoch sme vystúpili na Veľký
Plešivec a Vršatec.
V Malej Fatre sme vystúpili na Kľak.
Vo Veľkej Fatre sme vystúpili na Skalnú Alpu,
Jánošíkovu kolkáreň, Tlstú, Zadnú Ostrú a Ostrú.
V pohorí Tribeč sme vystúpili na Tribeč a Oselný
vrch.
V pohorí Vtáčnik sme vystúpili na Veľký Grič,
Žarnov, Buchlov a Vtáčnik
Z diaľkových pochodov sme absolvovali Vojenskú
päťdesiatku po trase Krásna Ves – Jankov vŕšok
(25 km) a Bánoveckú päťdesiatku po trase
Bánovce -Kňažinove lúky-Uhrovské PodhradieŽitná Radiša.
Zahraničné aktivity:
V mesiaci máj sme sa zúčastnili stretnutia českých
a slovenských turistov Priateľstvo bez hraníc v
Beskydách, kde sme navštívili Masarykovu chatu.
V septembri sme navštívili Maďarsko, kde sme
vystúpili na stredoveký hrad vo Vyšegráde a
pokochali sa výhľadom na tok Dunaja. Potom sme
si prezreli kráľovský palác a dobovú krížovú
cestu. Cestou sme navštívili aj termálne kúpele v
Štúrove.
V roku 2015 mala členská základňa nášho klubu
18 členov. Medzi najaktívnejších členov Klubu
turistov Podhoran Podlužany v roku 2015 patrili
Oľga Malásková a Mirka Eibenová, ktoré majú na
svojich kontách zaznamenaných viac ako tisíc
kilometrov po turistických chodníkoch v našej
prekrásnej prírode. Strieborným odznakom KST
bol za svoju dlhoročnú prácu vo funkcii
pokladníka Klubu turistov Podhoran Podlužany,
pri príležitosti životného jubilea a 25. výročia
vzniku Klubu turistov Podhoran Podlužany
ocenený
Štefan
Maláska.

PhDr. Ľubomír Pajtinka PhD

,,Rozhovory s ministrami“ mapujú cez voľné
dialógy, ktoré vznikali viac ako desať rokov
pohľady
sedemnástich
ponovembrových
reprezentantov školstva na vývoj i situáciu v
rezorte i mimo neho. Dialógy odkrývajú aj osobné
príbehy ľudí, ktorí stáli v čele rezortu školstva a
sú jedinečnou sondou kde sa dá čítať v riadkoch i
medzi nimi. Táto unikátna kniha prináša veľa
neznámych a nepublikovaných informácií a
pohľadov. Svojim charakterom je jedinečná aj
tým, že prispieva do súčasnej diskusie o význame
výchovy a vzdelávania pre úspech človeka i pre
spoločnosť.
V knihe sú zachytené pohľady na svet školy,
školstva, poznania a poznávania očami profesorov
Ladislava Kováča, Jána Pišúta, ďalej Dušana
Slobodníka, prof. Matúša Kučeru, MUDr.
Romana Kováča, Ing. arch. Jaroslava Pašku, doc.
Ľubomíra Haracha, PhDr. Evy Slavkovskej,
docentov - Milana Ftáčnika, Petra Ponického,
Martina Fronca, ďalej Lászla Szigetiho, prof. Jána

Ing. Miroslav Eiben
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Mikolaja, Ing. Eugena Jurzycu, doc. Dušana
Čaploviča, Ing. Petra Pellegriniho a aj súčasného
ministra Juraja Draxlera.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Svoje jubileum v priebehu roka 2015 oslávili :
60 ROKOV
Cicák Viliam
Blažencová Štefánia
Sečanská Janka
Pichová Eva
Bučková Anna
Jarolínová Elena
Krasulová Ladislava
Kurejová Jarmila
Černová Božena
Hrušková Zdenka

26.1.1955
25.2.1955
6.3.1955
27.4.1955
26.7.1955
17.8.1955
30.8.1955
31.8.1955
11.9.1955
30.9.1955

70 ROKOV
Zajacová Emília
Sečanský Ján
Repa Ján
Globanová Marta
Maňák Rudolf
Kováč Ján
Šebeň Dušan
Znášik Vladislav

1.2.1945
11.2.1945
1.6.1945
12.6.1945
5.7.1945
10.8.1945
27.9.1945
27.11.1945

80 ROKOV
Buchelová Mária
Ševčík Pavel
Bartoň Vladimír
Mokráňová Mária

11.6.1935
29.6.1935
13.9.1935
2.12.1935

90 ROKOV
Zajacová Mária
Pajtinková Antónia
Gieciová Paulína

21.5.1925
30.5.1925
29.7.1925

VÍTAME MEDZI NAMI DETI
NARODENÉ V ROKU 2015
FEBRUÁR
Daniel Jelínek
Rodičia Martin a Michaela Jelínkoví
MAREC
Erich Vácval
Rodičia Anton Vácval a Karolína Hanková
JÚN
Filip Zajac
Rodičia René a Lenka Zajacoví
19
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AUGUST
Mathias Hudec
Rodičia Peter a Štefánia Hudecoví
Markus Pilát
Rodičia Radoslav Pilát a Monika Hudecová

Informácia pre občanov

SEPTEMBER
Matúš Janega
Rodičia Michal a Michaela Janegoví
Rastislav Benko
Rodičia Rastislav Benko a Erika Juráčková

Žetóny slúžia na kontrolu :
počtu vyvezených smetných nádob vo vzťahu
k platbe za vývoz za jednu nádobu a
kontrolu domácností o vývoze komunálneho
odpadu.
V obci je 376 domácností, t.j. 376 smetných
nádob. Kontrola o počte vyvezených smetných
nádob je nutná, z dôvodu platieb vývozcovi
odpadu, ktorý účtuje
na základe reálne
vyvezených nádob náklady za vývoz.
Ide o tzv. dvojitú kontrolu : kontrolu vývozcu
a kontrolu občanov.
(V prípade, ak by neboli žetóny vývozca by
mohol „tvrdiť“ , že vyviezol 376 ks smetných
nádob) Nakoľko existujú žetóny, máme presný
prehľad o vývoze smetných nádob ktorých
počet sa pohybuje cca 200- 220 smetných
nádob pri jednom vývoze, teda nie 376
Pri cene vývozu za 1 smetnú nádobu 0,67 € je
to reálne 134 – 148 € /200-220 kusov jeden
vývoz a nie 252 € za 376 kusov.

Prečo sa používajú žetóny
komunálneho odpadu ?

NOVEMBER
Alexander Antala
Rodičia Mgr. Peter a Ing. Jana Antaloví
Šimon Havrila
Rodičia Mgr. Jozef a Mgr. Zuzana Havriloví

ZOSOBÁŠILI SA
14.02.2015 Miroslav Struhačka a Monika Ševelová
16.05.2015 Miroslav Madzia a Ing. Dominika
Petríková
05.11.2015 Mgr. Michal Kožuch, PhD. a Mgr.
Veronika Jarolínová

PRISŤAHOVANÍ V ROKU 2015
Ivana Labudová, Ivana Petrášová, Roman Petráš,
Zuzana Tehláriková, Patrik Salamon, Kristína
Mihalíčková, Ľubica Zajacová, Jolana Šimková,
Miroslav Mazíny, Anton Žembera, Mária Žemberová,
Vanessa Matejčeková, Michal Žembera, Viliam
Vrábel, Adam Vrábel, Viliam Vrábel, Eva Vrábelová

vývoze

Rozdiel 252 – 148 = 104 € - je šetrenie pri 1
vývoze
Za rok máme 26 vývozov x 104 € = 2704 €
(prepočítaná ročná úspora)
Toto je hlavný dôvod prečo používame žetóny
Verím, vážení spoluobčania, že Vás používanie
žetónov nezaťažuje a obci tak šetríte náklady
na odvoz komunálu.
V prípade, že by stúpli náklady na vývoz
komunálneho odpadu boli by sme nútení
pristúpiť k zvýšeniu poplatku za komunálny
odpad a drobné stavebné odpady.

ODSŤAHOVANÍ V ROKU 2015
Monika Hudecová, Markus Pilát, Marta Vranková,
Kiara Grofová,
Radovan Filin, Ľudmila
Rychtárechová, Elena Zajacová,
Ľubomír Zajac,
Stanislav Boháč, Anna Mišáková, Kristína Mikulová,
Radoslav Pilát, Veronika Kozáková, Ing. Dobroslav
Filin, Mgr. Veronika Kožuchová, Rastislav Benko,
Zuzana Križanová, Alexandra Križanová,
Peter
Križan, Alex Križan
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NAVŽDY NÁS OPUSTILI V ROKU
2015
Elena Zajacová
Viera Švecová
Michal Antala
Emília Antalová
Milan Pišút

pri

19.01.2015
14.02.2015
23.05.2015
07.08.2015
24.12.2015
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