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Vstupujeme do nového štvorročného volebného obdobia. 
Splnenie úloh, ktoré sme si vytýčili, nebude ľahké. Samosprá-
va je o každom z nás a teda o nás všetkých. Záujem ľudí 
o rozvoj obce sa nedá vyjadriť iba volebnou účasťou, kto-
rá nebola veľká. Dalo sa to predpovedať už pri predkladaní 
kandidátov na post starostu, ale aj poslancov – o ktoré ne-
bol záujem a sotva sa naplnil požadovaný počet kandidátov. 
Tento problém je hlavne v malých obciach ako je naša, ktoré 
majú v súčasnosti  problémy s prežitím, pričom niektorí ľudia 
radi kritizujú činnosť samosprávy v našej obci porovnávajúc 
ju so službami väčších – bohatších obcí, ktoré boli za viac 

ako 40-ročného totalitného režimu preferované ako spádové 
obce, kde sa budovali za štátne peniaze školy, kultúrne domy, 
obchody, výstavba bytov a pod. a u nás sa nesmelo budovať 
takmer nič. A teraz? Mám dojem, že opäť majú veľké obce 
navrch a malé obce, ak chcú niečo urobiť, sú odkázané iba 
na „milosť“ štátu, nehovoriac o nutných politických lobingoch 
a potrebe tzv. dohôd s realitnými spoločnosťami pri spracová-
vaní europrojektov – ktoré nie sú zadarmo.   

Obec vstúpila do roku 2011 v rozpočtovom provizóriu. Problém 
financovania v roku 2010 nesúvisel iba s výpadkom podielo-
vých daní, ale súvisí aj so zvýšenými výdavkami na energie, 

Vážení čitatelia, 
nenahraditeľná atmosféra vianočných sviatkov je postupne už len v našich najkrajších spomienkach. Očakávania 

príchodu nového roka pomaly nahrádza štandardná pracovná atmosféra. Život akoby sa postupne vracal do pôvodných 
zabehnutých koľají. Vianoce, lúčenie so starým rokom a oslava príchodu nového roka sú udalosťami, pri ktorých zisťuje-
me, že ľudské hodnoty sú najcennejším bohatstvom pre každého, kto si ich uvedomuje a kto sa o ne opiera. Život nesmie 
byť maratón, v ktorom utekáme bezcieľne. Musíme sa naučiť rozdávať to, čo najradšej prijímame. Nie materiálne veci, ale 
úsmev, porozumenie, bezprostrednosť, oporu a úprimné rady. Ich finančná hodnota je nevyčísliteľná. 
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Z miestnej samosprávy

na vývoz odpadov, na služby potrebné k základnému chodu sa-
mosprávy. K tomu je potrebné započítať splácanie úverov, ktoré 
čerpáme na kofinancovanie projektov z európskych fondov – re-
konštrukcia miestnych komunikácií a hlavne úver na dokončenie 
verejného vodovodu. Na rok 2011 máme prisľúbené ďalšie finanč-
né prostriedky z eurofondov – 139.838 eur na projekt rekonštrukcie 
verejného osvetlenia, ale opäť bude treba splatiť spoluúčasť. Pre 
nás je však najdôležitejšie zabezpečenie finančných prostriedkov 
na kanalizáciu a ČOV pre nové nájomné byty. Verím, že podielové 
dane od štátu budú aspoň na takej úrovni, ako parlament schválil 
v rozpočte, aby sme mohli rozpočet vo februári schváliť.

Činnosť úradu komplikuje aj množstvo prenesených kom-
petencií zo štátnej správy na obce bez finančného krytia. 
Agendu stavebného konania riešime vo vlastnej kompeten-
cii, čo významne urýchľuje stavebné konania a šetrí financie 
za dotáciu Spoločného stavebného úradu v Trenčíne. Zobra-
li sme na seba zodpovednosť za prevádzkovanie verejného 
vodovodu a od septembra 2008 aj zásobovanie obyvateľstva 
základnými potravinami, čo je raritou na Slovensku.

Mnohé úlohy závisia od finančných zdrojov, mnohé veci si 
môžeme vyriešiť sami vlastnými silami a vlastnými prostried-
kami. Je tu veľký potenciál v  mladých ľuďoch, ktorí na rozdiel 
od minulosti zostávajú v obci. Počet obyvateľov sa dostal na 
hodnotu 70-tych rokov, kedy začali celé generácie odchádzať 
do takmer zadarmo poskytnutých panelákových bytov, ktoré 

im poskytoval zamestnávateľ vo väčších mestách. Naopak, ľudia 
sa dnes vracajú z miest späť do dediny, stavajú tu nové domy 
a záujem o výstavbu v obci je taký veľký, že prevyšuje možnosti 
poskytnutia stavebných pozemkov. Skutočnosť, že o bývanie 
v obci je veľký záujem, je vizitkou aj toho, že obec nespí a za 
posledné roky sa tu vytvorili dobré podmienky na bývanie. 

Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som poďakoval všetkým voličom, ktorí prišli 

vhodiť svoj volebný lístok do urny a vyjadriť svoj postoj k veciam 
verejným. Predovšetkým by som chcel poďakovať tým voli-
čom, ktorí ma svojím hlasom priamo podporili napriek tomu, 
že som na post starostu obce kandidoval sám. Vážim si to, 
a tak, ako som sa pred voľbami vyjadril, každý tento hlas zna-
mená pre mňa povzbudenie a nádej do tejto nie príliš optimis-
tickej doby, že s vašou podporou sa mi podarí splniť čo najviac 
úloh pre spokojnosť všetkých občanov. 

Vzhľadom na pôsobenie vo funkcii starostu na polovičný 
úväzok viem, že plnenie úloh bez vzájomnej a úzkej spoluprá-
ce poslancov OcZ, pracovníkov obce i vás nie je možné.

Dovoľte mi na záver touto cestou zaželať všetkým úspešný 
vstup do nového roku a nech vás celý rok sprevádza pohoda, 
pevné zdravie a spokojnosť nielen v osobnom živote, ale aj 
v zamestnaní. 

Ing. Vladimír Kmeťo, starosta obce

ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Posledné zasadnutie „starého“ zastupiteľstva sa 
konalo 5. 11. 2010.
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bodovke
zobralo na vedomie:
• správu o plnení uznesení;

Zastupiteľstvo otvoril Vladimír Kme-
ťo. Privítal poslancov, ktorí uspeli  v ko-
munálnych voľbách 2010 a pozvaných 
hostí. 

Správu o výsledku volieb prečítala 
Gabriela Michalíková – predsedníčka 
MVK. 

Po slávnostnom zložení sľubu staros-
tu obce Vladimíra Kmeťa a poslancov 
Ľubice Horňáčkovej, Ivana Marka, Mi-
loša Marka a Miroslava Záhumenské-
ho, predniesol starosta prejav, v ktorom 
predostrel úlohy, ktoré stoja pred samo-
správou v novom volebnom období. Po 
konštatovaní, že prítomní su schopní sa 
uznášať bez poslanca Miroslava Kama-
ráša, ktorý sa za neúčasť ospravedlnil, 
bol schválený program, čím sa začala 
pracovná časť rokovania obecného za-
stupiteľtva. 

Na záver poslanci schválili uznesenie. 

USKUTOČNILO SA USTANOVUjúCE ZASADNUTIE 
NOVÉHO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

schválilo:
•  zimnú údržbu MK (0,35 eura za priehrn),
•  úpravu ceny za odber pitnej vody z verejného vodovodu na 

0,56 EUR s DPH za 1 m3 vody, 
•  Dodatok č. 1/2010 k VZN obce Krivosúd-Bodovka č. 3/2007 

o miestnom poplatku za KO a  DSO,
•  zápisy do kroniky obce za rok 2009. 

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Krivosúde-Bodovke sa uskutočnilo dňa 21. 12. 2010. 
Vzhľadom na rozostavanosť budovy obecného úradu sa uskutočnilo v priestoroch kultúrneho domu. 
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UZNESENIE
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

obce Krivosúd-Bodovka zo dňa 21. decembra 2010

1.  Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprá-
vy obce 

Uznesenie č. 1/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bodovke 
A. berie na vedomie 

1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 
2. vystúpenie novozvoleného starostu; 

B. konštatuje, že 
1.  novozvolený starosta obce Krivosúd-Bodovka Ing. Vla-

dimír Kmeťo zložil zákonom predpísaný sľub starostu 
obce 

2.  zvolení poslanci obecného zastupiteľstva: 
Ing. Ľubica Horňáčková
Mgr. Ivan Marko
Miloš Marko
Mgr. Miroslav Záhumenský
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného za-
stupiteľstva. 

2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať 
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa § 12 
ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta 
a ods. 6 tretia veta zákona o obecnom zriadení. 

Uznesenie č. 2/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bodovke poveruje 
poslanca  Mgr. Ivana Marka zvolávaním a vedením zasadnutí 
obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá 
veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor-
ších predpisov. 

3. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie 
poslancov do komisií a voľbu predsedov komisií 

Uznesenie č. 3/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bodovke 
A. zriaďuje 

komisie, a to:  1. komisiu na ochranu verejného poriadku 
 2. komisiu výstavby a územného plánovania
 3. komisiu kultúry a športu;
B. volí 

a) predsedu komisie na ochranu verejného poriadku Mgr. 
Ivana Marka,

b)  predsedu komisie výstavby a územného plánovania: 
navrhnutý Ing. Miroslav Kamaráš – po zložení sľubu po-
slanca – odkladá sa do budúceho zasadnutia,

c) predsedu komisie kultúry a športu; Mgr. Miroslava Zá-
humenského, 

d)  člena komisie na ochranu verejného poriadku z radov 
poslancov: Miloša Marka,

e)  člena komisie výstavby a územného plánovania z radov 
poslancov: odkladá sa do budúceho zastupiteľstva,

f)   člena komisie kultúry z radov poslancov: Ing. Ľubicu 
Horňáčkovú, 

g)  člena komisie na ochranu verejného poriadku z radov 
občanov: Viliama Horňáčka,

h)  člena komisie kultúry z radov občanov: Ivanu Gáborovú.

4. Voľba členov obecnej rady 
Uznesenie č. 4/2010

Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bodovke 
A. zriaďuje 

3-člennú obecnú radu; 
B. odkladá 

voľbu členov obecnej rady do budúceho zastupiteľstva.

5. Určenie mesačného platu starostu   
Uznesenie č. 5/2010

Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bodovke 
A. určuje 
a) v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primáto-
rov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom 
obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami 
mesačný plat starostu vo výške ½ úväzku zvýšený o 25 % 
za činnosti súvisiace nad rámec povinností starostu obce: 
prevádzkovanie verejného vodovodu, činnosť stavebného 
úradu a správu výpočtovej techniky, 

b)  poriadok odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 
(35,- eur mesačne – zástupca starostu, 10,- eur poslanec 
OcZ za účasť na obecnom zastupiteľstve);

B. ukladá 
do budúceho zastupiteľstva:
•  pripraviť nový platobný poriadok v zmysle bodu a) tohto 

uznesenia,
•  doplniť predsedu a členov do komisie výstavby a územ-

ného plánovania z radov občanov,  
•  doplniť členov Rady.

Návrhová komisia:     Ing. Ľubica Horňáčková
                                           Miloš Marko

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 
1. Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.    
2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch 

podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

3. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľbu predsedov komisií. 
4. Návrh na zriadenie obecnej rady a na voľbu členov obecnej rady.    
5. Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce a poslancom OcZ.    
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I N F O R M U J E M E 
Na novembrovom zasadnutí obecného zastupiteľstva 

(OcZ) v roku 2010 sa schválili dôležité dokumenty – 
vyplývajúce z finančnej situácie, v ktorej sa ocitla nielen 
naša obec. Išlo o úpravu vodného z dôvodu veľkej poruchy 
vodovodu na trase, ale aj opráv čerpadiel v čerpacej 
stanici a ďalších plánovaných i neplánovaných výdavkov 
spojených s prevádzkou vodovodu v roku 2011. 

Zvýšenie ceny za odber vody, aby bolo možné v budúc-
nosti zabezpečiť nerušenú prevádzku vodovodu, bolo 
schválené na 0,47 € (14,16 Sk) + DPH, t. j. spolu s DPH 
0,56 € (16,99 Sk).

DODATOK č. 1/2010
K VŠEOBECNE ZÁVäZNÉMU NARIADENIU OBCE KRIVOSúD-BODOVKA č. 3/2007

O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU 
ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ  STAVEBNÉ ODPADY

Menia sa nasledovné články:

ČASŤ VI
POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ 

STAVEBNÉ ODPADY

Článok 25
Sadzba poplatku

1. Správca poplatku ustanovuje sadzbu poplatku:
a)  u fyzickej osoby, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo pre-

chodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená 
užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stav-
bu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou alebo 
záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný 
účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území 
obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evi-
dovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej 
„nehnuteľnosť“), 0,06,- EUR na osobu a kalendárny deň
aa) ak žije v spoločnej domácnosti podľa článku 23 

ods.1 písm. a/ viac ako 5 poplatníkov, poplatník            
si môže v sadzbe 0,06,- EUR na osobu uplatniť 2 
smetné nádoby, 

b) u fyzickej osoby, ktorá využíva viac ako jednu smetnú 
nádobu na komunálny odpad (nepravidelne), u fyzickej 
osoby s prechodným pobytom a u chalupárov vlastniacich 
smetnú nádobu množstevným zberom nasledovne:

Objem zbernej 
  nádoby 
v litroch

Frekvencia   
vývozu

Sadzba 
poplatku
v €/liter

Poplatok            
v €/žetón

110 KUKA Nepravidelne
– max 1x 

za 2 týždne    

0,055 2,-

c)  u právnickej osoby, ktorá je oprávnená užívať alebo uží-
va nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný 
účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávne-

ný užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 
území obce na účel podnikania:

Objem  zbernej         
nádoby  v litroch

Frekvencia 
vývozu

Sadzba poplatku
v €/1 nádo-

ba/1rok
110 1x za 2 týždne   100,-
1100 1x za 2 týždne   200,-

Článok 27
Splatnosť poplatku

1. Poplatok pri vyrubení platobných výmerov je splatný do  
30. 4. spoplatňovaného obdobia.               

Poplatok nad 50 € pri vyrubení platobných výmerov môže po-
platník zaplatiť v dvoch rovnakých splátkach, a to: prvú splátku 
do 30. 4. a druhú do 31. 7. spoplatňovaného obdobia. 

Ak správca poplatku doručí platobné výmery po 15. 4. prísluš-
ného roka, je poplatok splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti platobného výmeru a poplatok nad 50 € poplatník 
môže zaplatiť v dvoch rovnakých splátkach, a to: prvú splátku 
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného vý-
meru a druhú do 31. 9. spoplatňovaného obdobia.

ČASŤ VII
Článok 30

Spoločné záverečné ustanovenia
1. Dodatok č. 1/2010 k Všeobecne záväznému nariadeniu 

obce Krivosúd-Bodovka č. 3/2007 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné sta-
vebné odpady  schválilo Obecné zastupiteľstvo v Krivosú-
de-Bodovke dňa 5. 11. 2010 uznesením č. 191/2010.

2.  Ruší sa Dodatok č. 2/2009 k Všeobecne záväznému nariade-
niu obce Krivosúd-Bodovka č. 3/2007 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné staveb-
né odpady zo dňa 17. 12. 2009 uznesením č. 150/2009.

3.  Tento dodatok nadobúda účinnosť 1. 1. 2011.

Obecné zastupiteľstvo schválilo 
tiež Dodatok k všeobecne záväz-
nému nariadeniu obce o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za ko-
munálne odpady a drobné stavebné 
odpady (KOaDSO) z dôvodu zvyšo-
vania platieb firmy Marius Pedersen 
za vývoz a uskladňovanie komunál-
nych odpadov. 

Čo by ste mali vedieť?
POHREBISKÁ, ako aj správu a ich prevádzkovanie zriaďuje obec so súhlasom príslušného orgánu. Prevádzkovateľ 

pohrebiska vedie evidenciu hrobových miest. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. Túto nájomnú 
zmluvu musí každý, komu patrí hrobové miesto, uzatvoriť na obecnom úrade. Vyzývame pozostalých, ktorí majú pochovaných 
svojich blízkych zosnulých na miestnom cintoríne a nemajú uzavretú zmluvu, aby sa nahlásili na obecnom úrade. Obec-
ný úrad veľmi ťažko v niektorých prípadoch vie určiť, na koho nájomnú zmluvu napísať.
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udalosti v obci v roku 2010

Komunálne voľby 2010
Výsledky komunálnych volieb v obci Krivosúd-Bodovka 27. novembra 2010
Počet osôb zapísaných v zozname voličov: .............................................................................. 268
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: ................................................................................. 128
Počet platných lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: ............................ 125
Počet platných lístkov odovzdaných pre voľby starostu: ........................................................... 108

Výsledky volieb pre voľbu starostu obce v obci Krivosúd-Bodovka:

Meno a priezvisko, titul Počet získaných hlasov Politická strana
Vladimír KMEŤO, Ing. 108 Nezávislý kandidát

Starostom obce sa stal Ing.Vladimír KMEŤO.

DAňOVÉ  PRIZNANIE  
A VYRUBENIE DANE

Daňové priznanie k dani z nehnu-
teľností je daňovník povinný podať 
do 31. januára 2011, len ak nastali 
zmeny skutočností rozhodujúcich na 
vyrubenie dane z nehnuteľností roz-
hodujúcich na vyrubenie dane z ne-
hnuteľností – kúpa, predaj, dedičstvo, 
kolaudácia, stavebné povolenie.

DAň ZA PSA    
Daň za psa na rok 2011 je splatná bez 

vyrubenia do 31. januára tohto zdaňo-
vacieho obdobia.  

Poplatok možno zaplatiť priamo do 
pokladne obecného úradu alebo na 
účet obce č. 0616976001/5600, kde 
treba uviesť variabilný symbol v tvare 
rok a číslo domu – napr. VS: 201120. 

• 7. 2.,  
• 7. 3.,      
• 4. 4.,    
• 2. 5.,    

Výstavba obecných nájomných bytov pokračuje podľa har-
monogramu a odovzdanie bytov do užívania by sa malo ešte 
oproti plánu skrátiť. Noví nájomníci by sa mohli do bytov nasťa-
hovať už začiatkom leta. Dva trojizbové byty, jeden dvojizbový 
a jeden jednoizbový byt sú už obsadené. Neobsadený je už iba 
jeden jednoizbový byt. Ak by mal niekto z miestnych občanov 
záujem o tento byt, môže sa prihlásiť do konca februára. Po-
nuka platí aj pre rodákov, pripadne rodinných príslušníkov. Ak 
sa byt neobsadí, bude ponúknutý inzerátom do okolitých obcí. 
Vzhľadom na to, že obec už od začiatku výstavby musí splácať 
nájomné, resp. pôžičku ŠFRB, musí sa čím skôr obsadiť. 

Nájomca schválený obecným zastupiteľstvom je povinný do 
15 dní od schválenia žiadosti zložiť finančnú čiastku na za-
bezpečenie splácania nájomného, služieb a úhrad nákladov 
spojených s užívaním nájomného bytu a nákladov za prípad-
né poškodenie bytu vo výške: 1.000,- € . 

Ostatné podmienky nájmu boli zverejnené v minulom čísle 
Bodovských novín.

OZNÁMENIE O VOĽNOM jEDNOIZBOVOM BYTE

Termíny vývozu plastov v roku 
2011:

• 30. 5.,     
• 27. 6.,  
• 25. 7.,  
• 22. 8.,     

• 19. 9.,   
• 17. 10.,  
• 14. 11., 
• 12. 12.. 

Termíny vývozu komunálnych od-
padov v roku 2011:
každý nepárny pondelok

Výsledky volieb pre voľbu poslancov Obecného zastupiteľstva Krivosúd-Bodovka:

Meno a priezvisko, titul Počet získaných hlasov Poradie Politická strana
Ľubica HORŇÁČKOVÁ, Ing. 93 2 – 3 Nezávislý kandidát
Peter CHRASTINA, Bc. 44 6 ĽS – HZDS
Miroslav KAMARÁŠ, Ing. 74 5 Nezávislý kandidát
Ivan MARKO, Mgr. 96 1 Nezávislý kandidát
Miloš MARKO 83 4 Nezávislý kandidát
Miroslav ZÁHUMENSKÝ, Mgr. 93 2 – 3 Nezávislý kandidát

Za poslancov boli zvolení: Mgr. Ivan Marko, Ing. Ľubica Horňáčková, Mgr. Miroslav Záhumenský, Miloš Marko a Ing. Miro-
slav Kamaráš.



Kultúra 2010

Aj v minulom roku – 29. októbra sa už tradične stretli pred-
stavitelia obce s jubilantmi a staršími občanmi v slávnost-
ne vyzdobenom kultúrnom dome na spoločnom posedení. 
Starosta obce Vladimír Kmeťo privítal všetkých 60-ročných, 
65-ročných a starších občanov. Osobitne privítal najstaršiu 
občianku Annu Bolechovú – 88-ročnú a zaželal jej veľa zdra-
via a spokojnosti.

Všetkým pozvaným poďakoval za ich celoživotnú prácu a za-
želal im, aby ešte veľa rokov pobudli v zdraví a šťastí medzi 
svojimi najdrahšími. 

V kultúrnom programe im živú kytičku kvetov uvili z piesní 
a tancov naše deti pod vedením Ivany Gáborovej a večer im 
spríjemnili tóny dychovej hudby Bodovanka.

STRETNUTIE DôCHODCOV V KULTúRNOM DOME

Najstaršia občianka Anna Bolechová.

Mikuláš priniesol s darčekMi aj ziMu
Ani mrazivý deň v nedeľu 5. decemb-

ra neodradil deti, aby prišli do amfiteátra 
pri kultúrnom dome privítať Mikuláša. 

Mikuláš akoby priniesol so sebou aj 
sneh a silný mráz. Prišiel na sánkach, 
ktoré ťahal čert a za ním čertíci niesli 
plný kôš darčekov. Prítomnosť čertov 
ako vždy vzbudzovala u detí strach 
a rešpekt. Niektoré deti sa rozplakali, 
iné – tie ostrieľanejšie – si už z čertov 
nič nerobili. 

Dôležitý bol Mikuláš, ktorý deťom 
rozdával balíčky plné sladkostí, za čo 
mu oni zaspievali alebo zarecitovali 
peknú básničku. Mikuláš nakoniec svo-
jou čarovnou palicou rozsvietil vianočný 
strom a čerti predviedli malý ohňostroj.

MIKULÁŠ NAVŠTíVIL 
Aj KNIžNICU

Dňa 1. decembra zavítal Mikuláš aj do miestnej knižnice. 
Slávka Miškechová spolu so sponzorom akcie Ankou Chrasti-
novou pripravila pre svojich detských čitateľov „svojho“ Miku-
láša, ktorý pre deti priniesol množstvo darčekov. Na akcii sa 
zúčastnilo 16 detí aj s rodičmi.
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Bodovské noviny k 31. 12. 2010 bola obec Krivosúd-Bodovka.

AKÉ KULTúRNO-ŠPORTOVÉ PODUjATIA PLÁNUjEME V 1. POLROKU 2011
   13. 2. 2011 – Stolnotenisový turnaj O pohár starostu obce
   26. 2. 2011 – Fašiangy so zabíjačkou a fašiangovou zábavou
   29. 4. 2011 – Slávnostné stavanie mája
     8. 5. 2011 – Deň matiek
   28. 5. 2011 – Slovenský festival seniorských folklórnych súborov

Srdečne vás pozývame. 


