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Ročník XIV.        •       číslo 2                           október 2010

Vážení čitatelia, 
sme na konci volebného obdobia 2006 – 2010. „Veľké“ 

parlamentné voľby sú za nami, blíži sa čas rozhodovania 
o nových starostoch, primátoroch a poslancoch zastupiteľ-
stiev. Prišiel čas bilancovania toho, čo sa za posledné štyri 
roky v samospráve udialo a ako to pocítil obyčajný občan. 

Bolo to obdobie, ktoré určite patrilo medzi najkompliko-
vanejšie od „nežnej revolúcie“. Museli sme sa vyrovnať 
s prechodom koruny na euro, dokončiť a rozšíriť verejný 
vodovod, zabezpečiť zásobovanie obyvateľstva základný-
mi potravinami zriadením obecných potravín, zabezpečiť 
prípravu a schválenie územného a stavebného povolenia 
na výstavbu obecných nájomných bytov, žiadosti na do-
táciu zo ŠFRB a MVaRR SR na ich výstavbu, rekonštruk-
ciu miestnej komunikácie s podporou európskych fondov, 
rovnako ako aj rekonštrukcie verejného osvetlenia, ktoré 
by sa malo zrealizovať začiatkom budúceho roka. Svetová 
finančná a hospodárska kríza nám toto všetko skompliko-
vala a sme na pokraji možnosti „utiahnutia“ veľkého balíka 
peňazí, potrebných na kofinancovanie rozbehnutých a zreali-
zovaných akcií. 

V tomto roku sme si v obci pri pamätníku na Skalke pri-
pomenuli aj významné 65. výročie oslobodenia obce, a uctili 
sme si aj pamiatku našich občanov Štefana Kmeťa, On-
dreja Kmeťa a Imricha Rácza, ktorí sa nevrátili z koncent-
račných táborov a Jána Valku, ktorého fašisti mučili a za-
strelili na Brezine. 

Vážení čitatelia.
V tomto roku už máme za sebou parlamentné voľby a re-

ferendum. Verím, že v komunálnych voľbách sa zúčastní 
väčší počet voličov ako dosiaľ a volič si vyberie zástup-
cov samosprávy podľa jeho predstavy. V našej obci veľmi 
dobre každý každého pozná a vie, čo môže od neho oča-
kávať. Na rozdiel od predchádzajúcich volieb je však záu-
jem podieľať sa na veciach verejných minimálny. Príčina 
môže byť v ťažkej finančnej situácii obce a samospráv na 
celom Slovensku, veľa práce, ktorú štát odovzdal obciam 
ako prenesený výkon – avšak bez peňazí a napokon aj 
konštatovanie, že lepšie sa kritizuje – obzvlášť anonymne –, 
ako by sa mala priložiť ruka k dielu.   

Pôsobenie doterajšieho zastupiteľstva možno hodnotiť 
ako úspešné – nielenže sa podarilo splniť volebné predsa-
vzatia, ale naviac sa podarilo zrealizovať úlohy a prekonať 
problémy, s ktorými sme nepočítali – rekonštrukcia miest-
nej komunikácie a rozhlasu, prevádzka obchodu, rozosta-
vanie nájomných bytov. Nepodarilo sa doriešiť odvedenie 
prívalových dažďových vôd, pretože z vlastných fi-
nančných prostriedkov nedokážeme vyriešiť tento pro-
blém v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie, na 
ktorú sme zabezpečili aj vodoprávne povolenie.  

Nové zastupiteľstvo čaká náročné funkčné obdobie 
– s minimálnymi finančnými prostriedkami udržať chod 
obce pri zabezpečení ostatných rozvojových programov 
obce. Patrí sem dostavba nájomných bytov, ktorou chce-
me pomôcť nielen mladým rodinám osamostatniť sa, ale aj 
jednotlivcom získať pomerne lacné bývanie v atraktívnom 
prostredí obce; zrealizovať nové verejné osvetlenie; predĺ-
žiť trasu verejného vodovodu smerom k novovytvoreným 
stavebným pozemkom smerom k rybárskym chatkám; 
skrášľovanie verejných priestranstiev výsadbou okras-
ných stromov a kríkov atď., pri zachovaní organizovania 
tradičných kultúrnych podujatí, ako sú fašiangy či folklórny 
festival. Na to všetko treba nielen pomoc od štátu, poslan-
cov, ale predovšetkým pomoc od vás všetkých, pretože 
taká malá obec ako je naša, musí tento hendikep doháňať 
„mravčou“ prácou každého z nás. 

Vážení čitatelia,
ďakujem vám za vašu spoluprácu a pomoc v roku 2010 

ako aj v celom volebnom období a prajem vám hlavne veľa 
zdravia, šťastia a úspechov v práci i osobnom živote. 

Vladimír Kmeťo, starosta obce
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Výstavba nájomných bytov, ktorá sa začala 1. júla, pokračuje 
podľa harmonogramu. Celkové obstarávacie náklady stavby sú 
226.000 eur. Financovanie výstavby pozostáva z úveru – 70 % 
nákladov zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej ŠFRB) a 30 % 
nákladov na inžinierske siete z dotácie z Ministerstva výstavby 
a regionálneho rozvoja SR (ďalej MVaRR SR). 

K dnešnému termínu dodávateľ stavby Maprostav, s. r. o., 
Trenčín preinvestoval prvých 50.000 eur a 6.000 eur obec 
uhradila na projektové práce. 

Okrem toho obecný úrad musel podľa posudku statika zo-
silniť základy pod budovou OcÚ na náklady obce, ktoré si 
zabezpečil svojpomocne. Obecný úrad v súčasnosti pracuje 
v provizórnych podmienkach, stropy museli byť zabezpeče-

ZačalI sa pRáce na VýstaVbe nájomných bytoV
né podpornými konštrukciami a práce počas stránkových dní 
pokračujú priamo nad hlavami pracovníkov úradu v plnom 
prúde. Podľa harmonogramu by hrubá stavba mala byť pod 
strechou aj s osadenými oknami do konca tohto roka. Na celé 
ukončenie stavby aj s inžinierskymi sieťami si bude obec mu-
sieť zabezpečiť v roku 2011 vlastné finančné prostriedky vo 
výške viac ako 20.000 eur.

Kolaudácia bytov by sa mala uskutočniť v auguste 2011. 
Ide o dva jednoizbové byty s úžitkovou plochou 35,90 m2, 

jeden dvojizbový byt  52,60 m2 a dva trojizbové byty 63,60 m2 
a 62,50 m2. Spoločné priestory by mali mať 77,5 m2. 

V súčasnosti je ešte voľný jeden jednoizbový byt. 
Na trojizbové byty vedie obecný úrad poradovník.

obecný úRad ponúka na odpRedaj:
Strešnú hliníkovú krytinu, ktorá bola na pôvodnej streche obecného úradu 

za cenu 1 euro za 1 tabuľu, ktorá má rozmer 1 m x 0,48 m.

•  Správanie sa našich detí v priestoroch kultúrno-športového areálu, rozhadzo-
vanie papierikov a hlavne vytrhávanie lavičiek na sedenie, ktoré sme aj s ich 
rodičmi zabezpečovali, aby si mali kde sadnúť. 

•  Znečisťovanie miestnej komunikácie traktormi výjazdom z poľných a lesných 
ciest bez toho, aby si po sebe blato aspoň trocha očistili.

•  Vandalizmus prejavujúci sa na rozbíjaním skiel na autobusovej čakárni, ktorá 
má slúžiť hlavne v zlom  počasí. 

•  Anonymné vypisovanie rôznych názorov na stránku obce (tieto názory nemu-
sia byť lichotivé pre obecný úrad), ak sú rozumné, môžeme sa z nich poučiť 
všetci, avšak v obciach, kde občania takúto možnosť majú platí, že tento názor 
možno zverejniť iba vtedy, keď sa pod ním podpíše pisateľ – meno a priezvisko 
s adresou, nie „občan“, „rodák“, „pisateľ“, „Bodovčan“ a pod. To isté musíme 
zaviesť aj my. Ak sa niekto príliš nudí pri PC, četovať môže neobmedzene na 
Facebooku a pod.     

čo nás teší:     J
•  Ak si ľudia pravidelne a nezištne 

čistia verejné priestranstvá pred 
svojimi domami, včítane potoka, 
ktorý patrí Povodiu Váhu š. p. 
a odmenou im je pekné prostre-
die.    

Takých ľudí máme v obci dosť 
a verím, že sa pridajú ďalší, za čo 
im srdečne 
ďakujeme.

čo nás tRápI V našej obcI?   L
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Z miestnej samosprávy
ZasadnUtIa obecnÉho ZastUpIteĽstVa V RokU 2010

Uznesenia z rokovania ocZ v krivosúde-
bodovke,  ktoré sa  konalo 26. 2. 2010 
obecné zastupiteľstvo v krivosúde-
-bodovke:

zobralo na vedomie:
• správu o plnení uznesení,
• zoznam prihlásených uchádzačov 

o nové nájomné byty, 
• informáciu o doterajších činnostiach 

v príprave organizácie 8. ročníka Slo-
venského festivalu seniorských folk-
lórnych súborov (SFSFS),

• prijatie novej ekonomickej pracovníčky 
formou dohody o pracovnej činnosti,

• opatrenia na zníženie dopadov na ri-
adny chod obce v dôsledku znížených 
dotácií z podielových daní, zvýšením 
výdavkov na zimnú údržbu MK a ha-
varijnou situáciou obecnej bytovky;

schválilo:
• VZN č. 1/2010 – Zásady nakladania 

s finančným prostriedkami obce Kri-
vosúd-Bodovka,    

•  Zásady hospodárenia a nakladania 
s majetkom obce,    

• plán zasadnutí obecného zastupi-
teľstva, 

•  plán zasadnutí obecnej rady,
•  knižničný poriadok obecnej knižnice,
•  predbežný termín termín usporiadania 

8. ročníka SFSFS dňa 22. 5. 2010,
•  finančno-technické zabezpečenie v spo-

lupráci s obcami Kálnica, Beckov, Tr. 
Stankovce a Selec prostredníctvom 
grantu z MK SR, finančnými príspevka-
mi spolupracujúcich obcí a sponzorov,

•  schválilo vyhlásenie akcie k jarnému 
upratovaniu na dni 9. a 10. 4. 2010,

•  schválilo možnosti príjmu stavebnej 
sute na prekrývku starej ekologickej 
záťaže JAMA za podmienok:
a)  podpísania zmluvy o vývoze (PO, 

FO nad 10 ton),
b) preukázania povolenia vývozu so 

zaplateným poplatkom,
c)  rozprestretie sute (vyrovnanie te-

rénu) po ukončení vývozu.  
•  schválilo cenu za príjem stavebnej 

sute: 
 pre PO a neobyvateľov obce:                          

10,- €/tona s DPH
 pre obyvateľov obce: vlečka dvoj-

kolesová 2,- €/jeden vývoz (s DPH)
 pre obyvateľov obce: nad 1 tonu                  

2,- €/tona s DPH 
•  schválilo čas otvárania závory:  
 pracovné dni: podľa ohlásenia 24 

hod. vopred
 sobota: 8.00 – 18.00 hod.; 

odporučilo: 
• zvolať prvú poradu organizačného vý-

boru festivalu zloženú zo starostov spo-
luorganizátorských obcí a zaintereso-
vaných strán k oficiálnemu potvrdeniu 
organizácie podujatia a ďalšej činnosti;

odložilo:
•  schvaľovanie výberu uchádzačov do 

termínu oznámenia výsledkov žiados-
tí o dotáciu zo ŠFRB a MH SR a klad-
ného výsledku žiadosti;  

uložilo:
•  zabezpečiť kontajnery z fy Marius 

Pedersen,
•  zabezpečiť úkony súvisiace s mož-

nosťou odpredaja automobilu  PV-3S 
– cisterny,

•  prešetriť spôsob chovu ošípaných na 
pozemku Ľ. Dovinu z dôvodu sťaž-
nosti p. Piatkovej.  

Uznesenia z rokovania obecného 
zastupiteľstva v krivosúde-bodov-
ke,  ktoré sa konalo 30. 4. 2010 
obecné zastupiteľstvo v krivosúde-
-bodovke:    

zobralo na vedomie:
•  správu o plnení uznesení;
•  podpísanie dohody o poskytnutí prí-

spevku na podporu regionálnej a miestnej 
zamestnanosti podľa § 50i zákona 
č. 5/2004  Z. z. o službách zamest-
nanosti s Úradom práce, sociálnych 
vecí a rodiny Trenčín, podľa ktorej 
bude obec zamestnávať 1 pomocné-
ho robotníka počas 9 mesiacov v roz-
sahu 20 hodín týždenne;

schválilo:
•  záverečný účet obce za rok 2009 bez 

výhrad, 
•  rozdelenie hospodárskeho výsledku 

obce za rok 2009 vo výške 3 329 EUR 
z rozpočtu obce a 3 420 EUR z hos-
podárskeho výsledku v podnikateľ- 
skej činnosti, 

•  rezervný fond vo výške 10 % prebyt-
ku hospodárenia z roku 2009 vo výš-
ke 615 EUR,

•  úpravu rozpočtu obce znížením výšky 
podielových daní o výšku rozdielu preroz-
delenia hospodárskeho výsledku a na-
výšením kapitálového rozpočtu presu-
nom z bežného rozpočtu z položky na 
opravu budovy obecného úradu,   

•  zníženie predajnej ceny za predaj auto-
mobilu  PV-3S cisterny na 2 500 EUR,

•  schválilo pridelenie nájomných bytov:
Trojizbové byty: Silvia Rozvadská, 
Lenka Kmeťová
Dvojizbový byt: Lucia Petrová,

•  rozšírenie zastavaného územia obce 
k parcele 707/47 – stavba rodinného 

domu Z. Korandu,   
•  rozšírenie trasy vodovodu o 230 me-

trov smerom od RD č. 128 k rybárs-
kym chatkám; 

neschválilo:
• pridelenie jednoizbového bytu pre 

Jozefa Gašparíka s manž. z dôvodu 
nesplnenia kritérií  vekovej hranice;

uložilo:
•  podpísať s vybranými uchádzačmi 

zmluvu o budúcej nájomnej zmluve 
(záujemcovia, ktorým nebolo vyhove-
né z dôvodu prednostného obsade-
nia, budú evidovaní ako náhradníci).

 
Uznesenia z rokovania obecného za-
stupiteľstva v krivosúde-bodovke, 
ktoré sa  konalo 9. 7. 2010 
obecné zastupiteľstvo v krivosúde-
-bodovke:

zobralo na vedomie:
•  správu o plnení uznesení,
• správu o vyúčtovaní Slovenského fes-

tivalu seniorských folklórnych súbo-
rov 29. mája 2010,

• správu o odovzdaní staveniska „Vý-
stavba nájomných bytov“ dodávateľs-
kej firme Maprostav, s. r. o., Trenčín,

•  informáciu o schválení dotácie na re-
konštrukciu verejného osvetlenia,

•  potrebu úprav projektu zabezpeče-
ním nových stĺpov osvetlenia pri vstu-
pe do obce od Trenčína, pri obecnom 
úrade a na hornom konci, 

•  záujem podnikateľa p. Letku zo Sel-
ca o prenájom obecných potravín; 

schválilo:
• novelizáciu Rokovacieho poriadku 

Obecného zastupiteľstva v Krivosú-
de-Bodovke, 

•  predaj nákladného automobilu PV3S 
za cenu 1 500 EUR,  

•  zmluvu o výkone stavebného dozoru 
s Ing. Jozefom Žáčikom, bytom Po-
važská Bystrica za dohodnutú cenu 
vo výške 1,5 % z ceny diela, 

•  svojpomocné zabezpečenie prác a ma-
teriálu pre staticky narušené základy 
budovy obecného úradu v súčinnosti 
s projektantom;

uložilo:
•  zakomponovať vyúčtovanie festivalu 

spoluorganizátora – OZ Kým žiješ 
tancuj, 

•  monitorovať do konca roka príjmy a vý-
daje z obchodnej činnosti a po vy-
hodnotení na konci roka rozhodnúť, 
či obec poskytne potraviny do prenáj-
mu podnikateľovi. 
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I N F O R M U J E M E 

Uznesenia z mimoriadneho rokovania 
obecného zastupiteľstva v krivosúde-
-bodovke, ktoré sa konalo 27.  8. 2010  
obecné zastupiteľstvo v krivosúde-
-bodovke:
určilo:
•  1 volebný obvod v obci Krivosúd- 

-Bodovka a 5 poslancov pre voľby do 
orgánov samosprávy obcí, ktoré sa 
uskutočnia dňa 27. novembra 2010,

•  v zmysle § 11 ods. 4, písm. i, zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov rozsah 
výkonu funkcie starostu obce na celé 
funkčné obdobie 2010 – 2014 na po-
lovičný pracovný úväzok;

schválilo:
• pridelenie jednoizbového nájomného 

bytu pre:
a)  Róberta Pischa a manž. Michaelu 

Pischovú, bytom Krivosúd-Bodov-
ka č. 95,

b)  Petra Piršela, bytom Trenčianske 
Stankovce č. 436,

•  úpravu platu starostu obce znížením 
o príplatok vo výške 25 % k základ-
nému platovému výmeru.

Uznesenia z rokovania obecného za-
stupiteľstva v krivosúde-bodovke,  
ktoré sa  konalo 24. 9. 2010  
obecné zastupiteľstvo v krivosúde-
-bodovke:

zobralo na vedomie:
•  správu o plnení rozpočtu za 1. polrok 

2010, 
•  správu o výpovedi Zmluvy o budúcej 

nájomnej zmluve na 3-izbový nájom-
ný byt Silvii Rozvadskej z dôvodu 
kúpy bytu v Trenčíne,

•  zobralo na vedomie správu o jesen-
nom odpočte vodomerov v obci;

schválilo:
•  podanie žiadostí na Environmentálny 

fond na odvedenie prívalových vôd 
a predĺženie trasy vodovodu,

•  pridelenie uvoľneného 3-izbového 
bytu manželom Petrovým a 2-izbo-
vého bytu manželom Pischovým,  

•  návrh inventarizačných komisií k 31. 12. 
2010;

uložilo:
•  prehodnotiť poskytnutia úverov na 

kofinancovanie žiadostí podľa mož-
ností rozpočtu obce na rok 2011,

•  vykonať fyzickú inventarizáciu majet-
ku do 20. 11. 2010,  

•  osloviť podnikateľov na možnosť 
uverejnenia reklamy za úhradu.

postup pre prijatie do zariadenia pre seniorov:
1.  Na obecnom úrade si treba vyzdvihnúť tlačivo Žiadosť 

o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – základnou 
podmienkou je odkázanosť na ňu.

2.  Nasleduje cesta k všeobecnému lekárovi, ktorý vypracuje 
základný posudok o zdraví žiadateľa.

3.  Žiadosť aj s lekárskym posudkom treba priniesť na obecný 
úrad – posudzujúci lekár a sociálny pracovník obce 
(s ktorým má obec dohodu) vypracujú komplexný posudok, 
z ktorého vyplýva, či dotyčný je, alebo nie je odkázaný na 
požadovanú sociálnu službu.

4.  Ak je rozhodnutie o odkázanosti právoplatné, prichádza vý-
ber zariadenia. Ten má na starosti obec. 

5.  Ak žiadateľ súhlasí s vybraným zariadením, musí vyplniť 
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služ-
by, ktorú  mu poskytne pracovníčka obecného úradu.

6.  K žiadosti treba priložiť potvrdenie o príjme za predchádzajúci 
kalendárny rok, čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch 
a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

7.  Všetko treba doručiť na obecný úrad alebo priamo vybra-
nému zariadeniu. 

Zmluvu s konkrétnym zariadením podpisuje žiadateľ. 

kto zaplatí za sociálne služby?
Ak nemáte dostatočný príjem ani majetok, aby ste mohli za-

platiť za služby, ktoré potrebujete, poskytovateľ služieb bude 
žiadať, aby to zaplatili vaši príbuzní – manžel, deti. Ak dobro-
voľne neuzavrú s poskytovateľom zmluvu o zaplatení úhrady 
za službu, obecný úrad vydá rozhodnutie o ich povinnosti pri-
spievať za vás určenou sumou. Ak nemáte žiadnych príbuz-
ných, poskytovateľ si uplatní svoje nároky z pozostalosti. Ak 
príjem vašich príbuzných je nižší ako 1,3-násobok životného 
minima a nemožno od nich vyžadovať žiadne platby, neza-
platená čiastka bude figurovať ako pohľadávka poskytovateľa 
služby. Ten si ju napokon uplatní v dedičskom konaní.

socIálne slUžby pRe senIoRoV a osoby 
s ťažkým ZdRaVotným postIhnUtím

Zariadenie pre seniorov (pôvodný názov domov dôchodcov) slúži občanovi, ktorému terénna alebo ambulant-
ná sociálna služba nemôže dostatočne uspokojiť jeho potreby. Pre nepriaznivý zdravotný stav potrebuje sústav-
nú starostlivosť inej osoby. Žiadateľ musí byť v dôchodkovom veku. 

Od januára 2009 nadobudol platnosť nový zákon o sociálnej starostlivosti, ktorý dáva obciam nové kompeten-
cie, avšak bez peňazí. Žiadateľ musí byť posúdený obecným úradom a musí dosiahnuť minimálne II. stupeň od-
kázanosti. Zákon stanovuje šesť stupňov odkázanosti občana na pomoc inej osoby. Najviac odkázaný na pomoc 
druhých je občan, u ktorého stanovia šiesty stupeň. Na základe stupňa odkázanosti občan požiada o uzatvorenie 
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Pre ľudí s vysokým stupňom odkázanosti (od 5. stupňa) sú prioritne urče-
né domovy sociálnych služieb. Prístup k sociálnym službám sa skomplikoval aj tým, že obce musia zabezpečiť 
posudzujúceho lekára, ktorého musí obec zaplatiť. Ak obec nemá vlastné sociálne zariadenie, ponúkne miesto 
v inej obci, avšak zariadenie si vyberá žiadateľ. 

netRápte sa tým...
Prišiel čas splácania troch grošov ako v známej rozprávke. Nemusíte sa za 

to hanbiť. Tak to v živote chodí. Ale pre istotu nerozdajte všetok svoj majetok 
deťom. Užite si ho, koľko len môžete, veď ste sa naň dosť narobili. 
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komUnálne VoĽby 2010
Komunálne voľby sa uskutočnia 27. 11. 2010 od 7.00 hod. – 20.00 hod. v kultúrnom dome. V obci máme 1 vo-

lebný obvod, v ktorom sa bude voliť 5 poslancov a starosta obce. 

kandidáti pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva
1. Ľubica HORNÁČKOVÁ, Ing., 43 r.,  ekonómka, Krivosúd-Bodovka 121,  nezávislý kandidát
2. Peter CHRASTINA, Bc., 23 r.,  študent, Krivosúd-Bodovka 119,  ĽS – HZDS
3. Miroslav KAMARÁŠ, Ing., 53 r.,  podnikateľ, Krivosúd-Bodovka 4,  nezávislý kandidát
4. Miloš MARKO, 36 r.,  vodič, Krivosúd-Bodovka 105,  nezávislý kandidát
5. Ivan MARKO, Mgr., 36 r.,  policajt, Krivosúd-Bodovka 128,  nezávislý kandidát
6. Miroslav ZAHUMENSKÝ, Mgr., 40 r., psychológ, Krivosúd-Bodovka 151,  nezávislý kandidát.

kandidát pre voľby starostu obce
1. Vladimír kmeťo, Ing., 55 r.,  IT technik, Krivosúd-Bodovka 116,  nezávislý kandidát.

ako postupovať pri registrácii hrobového miesta 
v zmysle zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve  

a o zmene a doplnení živnostenského zákona 
a prevádzkového poriadku pohrebiska v zmysle VZn 1/2008
Pohrebiská, ako aj správu a ich prevádzkovanie zriaďuje obec so súhlasom prísluš-

ného 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.

Keďže obec veľmi ťažko hľadá pozostalých, resp. rodinných príslušníkov, ktorí sa 
starajú o ich hroby, je potrebné, aby sa nahlásili na obecnom úrade (telefonicky, 
e-mailom, poštou, osobne) a mohla byť s nimi uzatvorená zmluva o prenájme hro-
bového miesta.

stalo sa U nás...
•  Nedeľná prechádzka okolo Váhu 

nemusí vždy priniesť relax a od-
dych. Presvedčili sa o tom v posled-
nom období aj Silvia Zelinková so 
synom, ktorí objavili pri Váhu staré 
nevybuchnuté míny z 2. svetovej 
vojny. Polícia musela objekt uzavrieť 
a pyrotechnici po preskúmaní nalo-
žili muníciu na vozidlá a odviezli na 
zneškodnenie na bezpečné miesto.

•  V nedeľu 17. 10. 2010 zasa Veroni-
ka Miškechová s priateľom objavili 
počas prechádzky pri vode mŕtve 
telo neznámeho muža. Polícia telo 
odviezla na súdnu pitvu do Martina. 
Keďže sa telo nepodarilo identifiko-
vať, obec ho na základe rozhodnu-
tia prokurátora musela na vlastné 
náklady pochovať na miestnom cin-
toríne.

poZoR na mRaZy Vo VodomeRných šachtách
Neustále upozorňujeme odberateľov vody, aby si vo vlastnom záujme prekontrolo-

vali stav vodomerných šácht a zabezpečili si ich hlavne pred silnými mrazmi. V dôsled-
ku nečakaných mrazov hlavne na začiatku zimy môže dôjsť k zamrznutiu vodomeru, 
čo spôsobuje nekontrolovaný únik  do šachty s následnou stratou tlaku v celej obci.  

Preto odporúčame ešte na jeseň pripraviť šachtu na prezimovanie – zatepliť po-
klop šachty tepelnou vrstvou.

koĽko Vody míňame Z VodoVodU
 Podľa posledného odčítania vodomerov spotreba vody do domácností za uvedené obdobie od 15. 3. 2010 bola 3 234 m3 

vody, čo je priemerná spotreba vody v obci 16,5 m3 za 1 deň. Výdatnosť prameňa je v súčasnosti 3,2 l/sek. 

My sme malí prváci, 
škôlka sa nám nepáči, 

hoci trošku písať vieme, 
veľa učiť sa budeme, 

tak nám všetci držte palce, 
zvládneme to všetci ľahšie. 

Natálka Rozvadská, Peťko Dovina, 
Samko Kubáň a Tomáško Pacek zavíta-
li v druhý septembrový deň prvýkrát do 
školy. Tentokrát sa však slávnostné pri-
vítanie neuskutočnilo v škole, ale v kul-
túrnom dome v Trenčianskych Stankov-
ciach, nakoľko rekonštrukcia základnej 
školy nebola ešte ukončená. A tak prvot-
ný smútok, že si ešte nesadli do škol-
ských lavíc, vystriedala radostná správa 
o predĺžení prázdnin do 10. septembra. 

Naši prváčikovia



6

Významné udalosti V obci V roku 2010

Základné údaje oVk:
Počet zapísaných voličov:  .............................................   280
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: ..............   156
Počet platných odovzdaných hlasov: .............................   156

Výsledky:
Únia – Strana pre Slovensko       2   (1,28 %)
Paliho Kapurková                       2   (1,28 %)
Sloboda a solidarita                25 (16,02 %)
SDĽ                                           6   (3,84 %)
ĽS-HZDS                                10   (6,41 %)

KSS                                          3   (1,92 %)
SNS                                          3   (1,92 %)
Nová demokracia                     1   (0,64 %)
ZRS                                          1   (0,64 %)
KDH                                          2   (0,64 %)
ĽS-Naše Slovensko                  3   (1,92 %)
SDKU-DS                               19 (12,17 %)
SMER-SD                              78 (50,00 %)
MOST-HÍD                               1   (0,64 %)
Ostatné strany nezískali žiadne hlasy.

Predseda OVK: Božena Bolechová

Dňa 12. 6. 2010 sa konali v celej republike voľby do NR SR. V našej obci bol vytvorený 1 okrsok a voľby sa konali 
v kultúrnom dome. Komisia bola 7-členná a predsedom komisie bol Rastislav Hájek. Účasť bola o niečo slabšia ako 
pred 4 rokmi a víťazom sa stal SMER-SD.

Výsledky paRlamentných VolIeb V obcI

na RefeRende V obcI sa ZúčastnIlo necelých 
24 % opRáVnených občanoV

Výsledky hlasovania v obci:
Počet oprávnených občanov zapísaných 
v okrsku do zoznamu na hlasovanie .............   269 (23,49 %)
Počet oprávnených občanov, 
ktorým sa vydali hlasovacie lístky  ....................................  63
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov  ..........................  63
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov .............  63
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov .........    0

otázka č.1:
„Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom zrušila povinnosť 

fyzických osôb a právnických osôb platiť úhradu za služby 
verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským 
rozhlasom?
  áno – 51 nIe – 9

otázka č. 2:
„Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom rozšírila možnosť 

prejednať konanie poslanca NR SR ako priestupok na všetky 
priestupky podľa zákona o priestupkoch?“
  áno – 62 nIe – 0

otázka č. 3:
„Súhlasíte s tým, aby NR SR ústavným zákonom znížila po-

čet poslancov NR SR na 100 s účinnosťou od nasledujúceho 
volebného obdobia?“
  áno – 60 nIe – 0

otázka č. 4:
„Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom ustanovila, že orgá-

ny verejnej správy môžu obstarávať osobné motorové vozidlá 
s obstarávacou cenou maximálne 40 tisíc eur?“
  áno – 53 nIe – 6

otázka č. 5:
„Súhlasíte s tým, aby NR SR ustanovila možnosť voliť po-

slancov NR SR a poslancov Európskeho parlamentu pro-
stredníctvom internetu?“
  áno – 34 nIe – 27

otázka č. 6:
„Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom vyňala osoby po-

verené výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť právo na 
odpoveď podľa tlačového zákona?“
  áno – 45 nIe – 14

Predseda komisie: Juraj Piatka 
Zapisovateľka: Ing. Lenka Kmeťová 

V sobotu 18. septembra 2010 sa uskutočnilo referendum, v ktorom sa mohli občania vyjadriť k šiestim otázkam. 
Referendum nebolo platné, pretože sa ho zúčastnilo necelých 24 % občanov v rámci Slovenska a s takmer rovnakým 
výsledkom skončilo i v našej obci.
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Kultúra 2010
fašIangy sa stalI tRadícIoU

Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy, hodovania a pitia. 
Fašiangové obdobie sa začína v čase od Troch kráľov a trvá 
do Popolcovej stredy, kedy nasleduje štyridsaťdňový pôst. Fa-
šiangy tvoria, podľa starej predstavy o delení roka na leto 
a zimu, prechod medzi týmito dvoma obdobiami.

Vyvrcholenie fašiangových sviatkov je vo fašiangový utorok 
– posledná muzika spojená s pochovávaním basy. U nás však 
fašiangy vyvrcholili už cez víkend 8. a 9. februára. Obecný 
úrad opäť zorganizoval fašiangovú obecnú zabíjačku v piatok 
pred kultúrnym domom a fašiangová nálada pokračovala 
v sobotu od rána. Všade to rozvoniavalo pečením jaterníc, fa-

šírok a iných špecialít. Od 12. hodiny začal prechádzať obcou 
sprievod masiek, ktorým vyhrávala miestna kapela KB-Band. 
Od 16. hodiny pokračoval kultúrny program vystúpením Senior-
klubu Družba Trenčín. Večer spríjemnila fašiangová veseli-
ca s dychovou hudbou Bodovanka a starý kultúrny dom opäť 
„praskal vo švíkoch“. K dobrej nálade prispeli aj zabíjačkové 
dobroty – jaternice, klobásy, fašírky, kaša i domáca kapustnica.  

Úprimné poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na príprave 
a priebehu programu podieľali.

Detský maškarný 
ples

V kult[rnom dome sa 21. februára 
popoludní zišli deti, tie najmenšie v sprie-
vode rodičov, aby sa ukázali ako rôzne 
princezné, víly, čarodejnice, princovia, 
hrdinovia z filmov, rôzne zvieratká a pod. 
Porota, zložená z rodičov a návštevní-
kov, ktorá rozhodovala o najkrajších 
maskách, mala ťažkú úlohu, pretože 
rôznorodosť masiek bola veľká a všet-
ky boli pekné. Masky boli rozdelené do 
dvoch kategórií: žiaci a deti predškol-
ského veku.

Okrem prezentácie masiek nechýbali 
na plese ani rôzne súťaže, za ktoré boli 
súťažiaci odmeňovaní peknými cenami 
a sladkosťami od sponzorov.

V nedeľu 14. 3. 2010 sa uskutočnil v kultúrnom dome stol-
notenisový turnaj o Pohár starostu obce. Súťažilo sa v troch 
kategóriách: deti, ženy a muži.
Výsledky turnaja:
Kategória detí: 1. miesto – Mirko Gábor, 2. miesto – Majo 
Kubáň, 3. miesto – Matúš Marko.
Kategória žien: 1. miesto – Zuzka Kubáňová, 2. miesto – Iva-
na Gáborová, 3. miesto – Veronika Miškechová.
Kategória mužov: 1. miesto – Ivan Kubáň, 2. miesto – Miro-
slav Chrastina, 3. miesto – Marián Kubáň.

Poháre a ceny odovzdal víťazom starosta obce Vladimír 
Kmeťo, ktorý poďakoval organizátorom za organizáciu podu-
jatia a sponzorom za ceny.

stolnotenIsoVý tURnaj o poháR staRostU obce
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Vo štvrtok 8. apríla sme si v našej obci, pri pamätníku na 
Skalke pripomenuli už  65. výročie oslobodenia obce soviet-
skou a rumunskou armádou. Pietna spomienka sa začala kla-
dením vencov k pamätníku za účasti čestnej stráže prísluš-
níkov Armády SR, smútočný pochod hrala dychová hudba 
Bodovanka. Po úvodnej básni starosta obce Vladimír Kmeťo 
v prejave najskôr privítal hostí – delegáciu SMER-SD a SZPB 
z Trenčína, členov miestnej organizácie SZPB a Ondreja Ku-
báňa – najstaršieho občana obce a priameho účastníka bojov 
v SNP v oddieloch 2. paradesantnej brigády. 

Na záver slávnosti starosta poďakoval hosťom a ostatným 
prítomným za účasť na pietnom akte. Dychová hudba Bodo-
vanka ukončila pietnu spomienku slovenskou hymnou.

PriPomenuli sme si 65. výročie oslobodenia obce

sláVnostnÉ 
staVanIe mája

Obecný úrad usporiadal v piatok 
30. 4. 2010 o 19.00 hod. v amfiteát-
ri obce tradičné slávnostné stavanie 
mája. Pekné počasie „vytiahlo“ z do-
mov veľký počet ľudí, ktorí si prišli popri 
atmosfére voňajúcej jarou vychutnať aj 
tóny piesní v podaní DH Bodovanka.

matky osláVIlI sVoj sVIatok
V nedeľu 9. mája 2010 pripravil obecný úrad v kultúrnom dome oslavu Dňa matiek. 

O pekný kultúrny program sa postarali naše deti pod vedením Ivany Gáborovej.  
Všetky matky dostali už pri vstupe do kultúrneho domu karafiát ako prejav vďaky 

za ich poslanie. Po privítaní, úvodnej básni a príhovore starostu obce im miestne deti 
pásmom piesní, básní a tancov poďakovali za ich lásku a starostlivosť. 

Tak ako vlani, ani v tomto roku nechýbala divadelná scénka Potraviny u Ivany, 
ktorú zinscenovali Oľga Marková a Ivana Gáborová zo života v obci a mala veľký 
úspech.

Ôsmy ročník Slovenského festivalu seniorských folklór-
nych súborov je úspešne za nami. Krásne počasie priviedlo 
do slávnostne pripraveného dejiska ľudovej kultúry a folklóru 
množstvo hostí zo širokého okolia. Krédo festivalu Kým žiješ 
tancuj akoby každého chytilo za srdce a vnieslo do atmosféry 
festivalu neobyčajnú energiu, vyžarujúcu z pódia na prítom-
ných divákov. Spievali a tancovali všetci, od tých najmenších 
školáčikov, ktorí sa predstavili na úvod festivalu, až po tých 
najstarších, ktorí vystúpili v hlavnom programe.   

Program sa začal o 14. hodine vystúpením detských folk-
lórnych skupín a súborov zo spoluporiadajúcich obcí: miestna 
Bukovinka, Kálničan z Kálnice, Selčan zo Selca, Stankovčan 
z Trenčianskych Stankoviec a veľkú odozvu u divákov mal 
hosť zo Srbska – Stari Dušanovac.

Po úvodnom príhovore starostu obce Vladimíra Kmeťa ot-
voril hlavnú časť festivalu predseda TSK MUDr. Pavol Sed-
láček.

Začala sa bohatá prehliadka spevov a tancov, ale aj krojov 
a ľudových zvyklostí v podaní seniorov z rôznych regiónov 
republiky:

Seniorklub Družba Trenčín, Senior klub Vršatec Dubnica 
nad Váhom, Rodokmeň Bratislava, Čirčianka z Lúčnice, Se-
nior Považan z Považskej Bystrice, Partizán Senior Sloven-
ská Lupča, Magurák Kežmarok, Senior Vtáčnik Prievidza, FS 
Turiec Martin, Vagónar Poprad, FS Vsacan, FS Záhumenkári 
z Trenčína a na záver veľké ovácie zožal hosť festivalu FS 
Jánošík zo Zvolena. 

Večerná ľudová veselica s dychovou hudbou Bodovanka 
bola príležitosťou pre tých, ktorí chceli do neskorých nočných 
hodín pokračovať v dobrej nálade.

Počas festivalu nechýbali sprievodné podujatia, malé pre-
dajné stánky remeselníkov, cukrovinkárov a stánky s občerst-
vením, kde nechýbal chutný guláš a langoše. Na svoje si prišli 

Bodovka sa stala 29. mája 2010 
centrom folklóru na slovensku

DFS Bukovinka Hosť zo Srbska – Stari Dušanovac
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i deti, pre ktoré bola k dispozícii trampolína, kde sa mohli vy-
šantiť alebo sa povoziť po obci na koči s konským záprahom.

Cvičná tenisová stena v kultúrno-športovom areáli obce – 
dejisku Slovenského festivalu seniorských folklórnych súborov 
– ožila v tomto roku umeleckou maľbou. Po vzájomnej dohode 
obce so Strednou umeleckou školou v Trenčíne, zrealizoval na 
betónovú stenu v kultúrno-športovom areáli študent školy Jozef 
Kyselica na námet študentky Márie Neuschlovej kresbu taneční-
ka a tanečnice v kroji s nápisom Kým žiješ – tancuj, ktorá má vyja-
drovať symbol každoročne sa konajúceho folklórneho festivalu. 

Obec aj touto cestou ďakuje všetkým sponzorom 
a dobrovoľníkom pri organizovaní festivalu, bez ktorých 
by sa takéto podujatie nemohlo uskutočniť.

naše detI 
oslaVoValI 
mdd dVa dnI

Obecný úrad pripravil pre deti k ich svi-
atku – Medzinárodnému dňu detí v dňoch 
5. – 6. júna 2010 rôzne podujatia. V so-
botu boli pre deti pripravené v miestnom 
kultúrno-športovom areáli rôzne hry a sú-
ťaže a v nedeľu zájazd spolu s rodičmi do 
ZOO Lešná v ČR.

Posledný augustový víkend v obci tradične patrí už tretí rok 
po sebe divadlu Normálka z Trenčína. 

V nedeľu 29. augusta o 20.00 hod sa v amfiteátri obce 
predstavilo divadelnou hrou Samo z Lazov. Divadelný 
dokument o banálnom životnom príbehu muža – Sama – 
vyrozprávaný mladou nádejnou redaktorkou v spolupráci s par-
tiou nadšencov, prebudil u mnohých spomienky, u niektorých 
zamyslenie nad dávno známou pravdou, že „život je jeden 
z najťažších“.  

Napriek chladnejšiemu večeru prišlo na predstavenie viac 
ako 150 nadšených divákov, ktorí na záver ocenili účinkujúcich 
dlhým potleskom.

dIVadlo noRmálka malo opäť úspech

hodom počasIe pRIalo
Hodová nedeľa 12. septembra 2010 sa vydarila. Dlhodobo nepriaznivé počasie vystriedalo aspoň v nedeľu slniečko, ktoré 

vylákalo z domov zopár „hodárov“ do amfiteátra. Pomaly ustupujúcu tradíciu sa tu snažila oživiť a dobrú náladu navodiť dychová 
hudba Bodovanka na svojom – už tradičnom hodovom koncerte. Škoda, že vypočuť si dobrú dychovú hudbu nevyužilo viac ľudí. 

Seniorklub Družba

Obecný úrad a kultúrna komisia zorganizovali v roku 2010 
slávnostné zápisy novorodencov v zasadacej miestnosti 
obecného úradu:

Dňa 15. 5. 2010 sa uskutočnil slávnostný zápis Katarí-
ny Kmeťovej – rodičov Petra a Aleny Kmeťových, Michaely 
Adámkovej – rodičov Soni a Vladimíra Adámkových, Michala 
Petru – rodičov Michala a Lucie Petrových, Adama Kováča 
– rodičov Tomáša a Janky Kováčových a Ľubomíra Dovinu – 
rodičov Petra a Ingrid Dovinových.   

 Dňa 22. októbra 2010 sa uskutočnil slávnostný zápis Mar-
ka Kebíska  – rodičov Milana a Lenky Kebískových a Sabíny 
Kubáňovej – rodičov Mareka a Miroslavy Kubáňových. 

Po slávnostnom privítaní nových občiankov obecný úrad 
odovzdal rodičom okrem malého darčeka aj príspevok 100 
eur. V kultúrnom programe vystúpili miestne deti.

sláVnostnÉ ZápIsy noVoRodencoV
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Začal sa tvrdý vojen-
ský výcvik. Prísna dre-
zúra, ranná rozcvička, 
cvičenia, ale našťastie 
aj lepšia strava. Doobe-
da vyučovanie v učeb-
ni, poobede výcvik so 
zbraňami ako protilietad-
lová delostrelecká sku-
pina. Museli sme však 
absolvovať výsadkársky 
výcvik.               

Výcvik bol tvrdý, ab-
solvovali sme ho v akých-
si debnách 1 x 1 meter 
zavesených na lanách 
s balónom na navijaku. 
Ten nás vytiahol do výš-
ky a odtiaľ sme skákali 
s padákmi na chrbtoch 
dolu.

Po výcviku sme hro-
madne v počte asi 2 500 
vycvičených vojakov 

odišli vlakom. Nikto nevedel kam, ani ako dlho cesta potr-
vá. Po niekoľkých dňoch sme sa priblížili k frontu do mesta 
Proskurov (neoverený názov). Ubytovali sme sa tam vo vo-
jenských kasárňach. Boli tam veľké konské stajne, v ktorých 
však neboli kone, ale munícia. Kasárne občas bombardovali, 
pričom bolo zranených niekoľko mojich kamarátov. Na noc sa 
chodila pechota skryť do lesa. Neďaleko bolo aj letisko, odkiaľ lietali 
prieskumné stíhačky. Začiatkom augusta 1944 nás zastihla 
veľká karanténa – úplavica. Po týždni nás previezli do lesa. Tu 
spojári pri jednom cvičení zachytili správu, že na Slovensku 
sa začalo povstanie. Potešilo nás to a chceli sme čím skôr 
letieť na Slovensko pomôcť povstaniu.    

Karanténa však presun zdržala. Presúvali sme sa pešo, po-
maly, aj s technikou. My sme mali štyri kanóny, ktoré ťahali tzv. 
dodže – silné autá, kde bola aj obsluha. Front však stál tri mesia-
ce pre boje, zbieranie ranených a mŕtvych a doplňovanie nových 
stavov. Pechota išla vopred. V jedno včasné ráno zaregistrovala 
skupinu nemeckých vojakov, ktorí sa ukrývali v lese v bunkroch. 
Zaútočili na nich a keď sa zdalo, že ich obranu prerazili, zistili, že 
urobili chybu. Nemali za sebou zálohu a Nemci na nich znova 
zaútočili. Našťastie tam prišli na pomoc ruskí vojaci.

Pri presunoch často napádali ruské delostrelecké batérie, 
s ktorými sme išli aj my, skupiny banderovcov. Boli to nečaka-
né a nebezpečné útoky. Pri jednom z nich som začul neďa-
leko mňa čudný šum a svišťanie. Zrazu som spozoroval, ako 
spoza stromov lietali na banderovcov rakety. Zistili sme, že sú 
to známe „Kaťuše“, ktoré pomohli vyhrať vojnu. 

Pomaly sme sa dostali do mesta Krosno, kde bolo pekné 
letisko. Vojaci nosili materiál do lietadiel na pomoc povstaniu. 
Z tohto letiska sme už odlietali na Slovensko. Počasie však 
v tom období nebolo dobré a to komplikovalo odlety, ale aj 
pristávania. Najskôr odletela pechota. Do lietadla sa vošlo iba 
25 vojakov. Naša delostrelecká skupina odlietala posledná. 
Leteli sme nad frontom, kde mali Nemci veľkú presilu. Pa-
mätám si, že sme odlietali v piatok navečer. Nemali sme ani 

padáky, tie sme nechali v Poľsku. Pri prelete nad frontom sme 
videli, ako nemecké vojská osvetľovali oblohu a zachytávali 
letiace objekty. V jednom okamihu aj nám zachytili svetlá pra-
vý motor, na čo však pilot šikovne zareagoval a zmizol v tme. 
Leteli sme na letisko Tri duby pri Banskej Bystrici a pri prelete 
pilot nedostal žiadnu odozvu na jeho vystrelené signalizačné 
rakety, aby mohol pristáť. Nechcel riskovať, a tak sa otočil a letel 
s nami naspäť. Opäť sme prežívali strach pri prelete nad fron-
tom. Pristáli sme na letisku v Ľvove. Čakal nás autobus, ktorý 
nás previezol do neďalekej ubytovne. Tu sme sa stretli so se-
demnástimi slovenskými pilotmi, ktorí boli na výcviku pilotov 
v Rusku. Pri rozhovore som sa spoznal s rodákom – Karolom 
Ježkom z Beckova, a tak sme si zaspomínali spoločne na náš 
kraj. Fajčila sa tu tzv. „machurka“– silný ruský  tabak, ktorý 
sa zatočil do ruských novín, ktoré mal každý naskladaný vo 
vreckách. Tieto noviny totiž nehoreli, a preto ich používali ako 
cigarové papieriky. V sobotu ráno nás priviezli na letisko a keď 
už sme boli v lietadle, oznámili nám, že v Banskej Bystrici je 
zlé počasie a nedá sa pristávať, tak sme sa opäť museli vrátiť. 
V nedeľu sa nám už podarilo odletieť a napokon bol náš let po-
kojný a pristátie bolo dobré. Na letisku Tri duby už o nás vedeli 
a čakali nás tu furmani s vozmi, ktorí nás doviezli do kasární. 
Nie všetkým sa však podarilo pristáť tak dobre ako nám. Piloti 
sa nevedeli dobre orientovať v cudzom prostredí v zalesnenom 
teréne a havarovali. Niektorým sa podarilo zoskočiť padákmi, 
ale nevedeli, či sú na oslobodenom území, a tak sa skrývali. 
Niektorých sa nám podarilo nájsť a priviesť do kasární. Poda-
rilo sa nám zložiť iba dva kanóny, ostatné boli rozbité. Naša 
skupina, pozostávajúca z 25 vojakov, sa presunula do hôr, 
pretože Nemci boli v presile. Po niekoľkých dňoch nám veliteľ 
batérie oznámil, aby sme postupovali každý na vlastnú päsť. 
Dostali sme po dva ručné granáty, jeden protitankový granát, 
automat s množstvom nábojov a konzervy s potravinami. Do 
hlbokých hôr sme sa presunuli v počte asi 12 osôb. Počasie 
bolo nevľúdne, padal sneh a bolo nám zima. Postavili sme si 
z dreva a čečiny akúsi búdu, v ktorej sme sa asi týždeň zdr-
žali. Dokonca sme tu aj na čas pritúlili aj jednu ženu s dcérou. 
Keď sa nám míňali potraviny, išli sme do doliny chytiť nejakú 
ovcu na salaš, v ktorom bolo asi 200 oviec. S problémami sa 
nám podarilo chytiť jednu ovcu, pretože strieľať sme nemohli, 
aby sme neupútali pozornosť. 

Asi po týždni k nám prišli dvaja chlapi v kožených kabátoch 
a čiapkach, aké nosili šoféri. Vedeli o nás, že sme výsadkári. 
Potrebovali dvoch dobrovoľníkov-vojakov, aby išli s nimi do 
dediny. Vybrali si mňa a kamaráta Paľa Večeru z Ivanky pri 
Nitre, ale stále sme nevedeli, kto sú a nepovedali, kam ide-
me. Priviedli nás k partizánskemu oddielu, ktorého veliteľom 
bol Maďar – pplk. Novgrád – starší báčinko. Ich úlohou bolo 
dostať sa do Maďarska. V oddieli boli ďalší dôstojníci a vojaci, 
nejaký major, kpt. Lapšo, ktorý bol druhým veliteľom oddielu 
a boli tam aj ruskí vojaci, doktor, ruské radistky a jeden Špa-
niel, tiež radista. Tí dvaja, ktorí nás doviedli, patrili tiež k nim. 
Bolo nás spolu asi 20. Potraviny sme získavali od obyvateľov, 
niekedy aj v obchode, pretože nejaké peniaze sme mali. Raz 
sa nám podarilo zabiť a spracovať vola. Zvieratá, ktoré nestihli 
Nemci vziať, sa voľne pohybovali po okolí. 

Cestou sme stretávali veľa ľudí, ktorí sa skrývali v horách, a aj 
s neslávnymi praktikami nacistov. Prechádzali sme okolo obce 
Kalište, ktorú nacisti vypálili a na výstrahu zastrelili 25 mužov.

Cesta ku slobode bola ťažká 
(pokračovanie rozhovoru s priamym účastníkom  snp ondrejom kubáňom)

O svoje spomienky z ťažkých vojnových rokov sa v rozhovore podelil so starostom obce Vladimírom 
Kmeťom jediný žijúci pamätník priamych udalostí SNP, príslušník 2. čs. paradesantnej brigády – Ondrej 
Kubáň (č. d. 99). 
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Mali sme dvoch rozviedčikov, ktorí zabezpečovali cestu i stra-
vu pre oddiel. Boli to Židia a jeden z nich bol z Trenčína. Ces-
tou sa im priznal neznámy človek v jednej krčme, že skrýva 
doma 25 Nemcov, ktorí sa chcú vzdať a prejsť ku nám. Pridali 
sa k nám v plnej zbroji.

Keďže front sa blížil k nám, začali sme budovať obranné 
stanoviská, bunkre. Mali sme rozostavané stráže – vždy tam 
bol aj jeden z nemeckých vojakov. Pri jednej akcii sa nám prá-
ve za pomoci nemeckých vojakov podarilo odzbrojiť a zajať 
nemeckú výzvednú skupinu vojakov. Prespávali sme v osade 
v rodinných domoch, stráže boli rozostavené okolo. Odrazu 
sa večer do osady rýchlo priblížila skupina asi 300 Nemcov. 
Každý, kto sa včas zobudil, začal utekať do lesa. Nemci boli 
na prepad asi pripravení a všetkých prekvapili. Šiestim sa ne-
podarilo z osady ujsť a už sa nevrátili. My sme sa rozutekali 
na všetky strany, aby sme si zachránili holý život. Nevede-
li sme, kto prežil. Pri úteku sme stretli rumunských vojakov, 
ktorí taktiež zbehli z armády a pridali sa k partizánom. Večer 
sme sa postupne zhromaždili. K našej skupine sa pridali aj 
dvaja Rumuni a jeden Slovák, ktorých naša hliadka zastavila 
na prieskume. Chýbali nám však naši rozviedčici, ktorí nám 
zabezpečovali stravu a pripravovali cestu. Neskôr sme jedné-
ho z nich  našli – ťažko znášal smrť svojho kamaráta, ktorého 
zastrelili Nemci pri Lučenci.   

Pokračovali sme na Budapešť, ale každý bol už zaradený 
k svojim jednotkám – zvlášť Maďari, zvlášť Rumuni a zvlášť 
my. Cestou sa k nám pridávali ďalší. Usadili sme sa na pred-
mestí Budapešti v jednej chalupe, potom sme sa presunuli 
k Fiľakovu. Bol tam tzv. „zborný punkt“. Bývali sme vo veľkej 
kinosále. Boli tam rôzne národnosti – Angličania, Rumuni, 
Česi, Rusi, Poliaci. Odtiaľ sa transportovali do svojich miest. 
My sme transport na Slovensko premeškali, lebo sme prišli 
neskoro. Ubytovali sme sa u jedného bohatého gazdu. Synov 
mal na fronte a keď jeden z nich prišiel, na oslavu zabil prasa 
a všetci sme sa hostili. Asi po týždni prišiel vojenský rozkaz 
na transport vlakom do Užhorodu. Cestovali sme najskôr do 

Košíc a potom do Kežmarku, kde sme sa sústredili a opäť 
sme prešli karanténou. Jedného májového rána sa na všet-
kých kostoloch rozozvučali zvony. Ľudia vyšli do ulíc, vojaci 
strieľali do vzduchu. Vojna sa skončila. Mňa však ešte čakala 
dlhá a komplikovaná cesta do kasární v Piešťanoch. Bol som 
slabý a z Piešťan som išiel pešo do Hornej Stredy, kde ma 
najskôr na noc prichýlil jeden gazda. Na druhý deň ráno som 
sa zviezol s furmanmi, čo viezli žito do mlyna v Novom Meste 
n/V. Odtiaľ som pešo prešiel do Ivanoviec a cez Váh do rodnej 
obce. Tam ma pri Váhu ako prvá uvidela Anna Jakušová, keď 
som vysilený odpočíval pod kríčkom. Povedala mi, že ľudia v dedine 
si mysleli, že som zahynul vo vojne. Pamätám si, že do obce 
som prišiel v nedeľu dopoludnia, keď ľudia prichádzali z kos-
tola prekvapení, že žijem. Bol som síce na smrť unavený, ale 
šťastný, že som prežil a vrátil sa domov.

poznámka k článku.
Druhá čs. paradesantná brigáda, ktorej veliteľom bol Vladi-

mír Přikryl, bojovala počas karpatsko-dukianskej operácie ako 
pechota v okolí poľskej Pulawy. 

V dňoch 26. septembra až 19. októbra 1944 sa začal pre-
sun tejto brigády na územie Slovenska. Jednotky brigády sa 
na povstalecké územie presúvali vzdušným mostom za veľmi 
nepriaznivého počasia. Po prílete na Slovensko boli prísluš-
níci parabrigády ihneď nasadzovaní na najdôležitejšie úseky 
povstaleckého frontu. 

Počas bojov na povstaleckých frontoch padlo viac ako 200 
príslušníkov paradesantnej brigády a mnoho bolo ranených. 
Od 26. do 31. októbra 1944 (práve v týchto dňoch je to presne 
65 rokov) odišla brigáda do hôr, kde prešla na partizánsky 
spôsob boja. Dňa 9. októbra 1944 pri páde lietadla na Zad-
nom Gerlachu vo Vysokých Tatrách zahynulo  24 vojakov – 
príslušníkov 2. čs. paradesantnej brigády, ktorí boli presúvaní 
na povstalecké územie. Lietadlo letelo z Krosna, odkiaľ letel 
s ostatnými aj pán Kubáň.   

V. K. 

naRodIlI sa
Michaela Adámková   č. d. 18
Marco KEBÍSEK       č. d. 56
Sabína KUBÁŇOVÁ  č. d.  2

Novým občiankom ako aj 
ich rodičom prajeme veľa 

zdravia a šťastia.

ZomRelI
Adam HAŠKO                  

Pozostalým vyslovujeme 
úprimnú sústrasť.

pRIsťahoValI sa                                          
Ing. Alexander KAMARÁŠ                  
Ela KAMARÁŠOVÁ       
Adam KAMARÁŠ                  
Jakub KAMARÁŠ                  
Martin KAMARÁŠ                  
Mgr. Miroslav ZAHUMENSKÝ
Mgr. Ľubomíra ZAHUMENSKÁ
Adam ZAHUMENSKÝ
Urban ZAHUMENSKÝ
Michaela PISCHOVÁ
Milan KEBÍSEK
Soňa DROBENOVÁ
Mária BUDAYOVÁ

odsťahoValI sa
Mgr. Tatiana Miková 
(Mináriková)
Tamara Miková
Michaela Kalinová
Nikola Kalinová

okRúhle VýRočIa 
oslaVUjú

85 rokov
Katarína ROZVADSKÁ                   
80 rokov
Rudolf LACHKÝ                             
Matilda ROZVADSKÁ                       
Alžbeta VESELOVSKÁ      
75 rokov
Ondrej BOLECH               
Zuzana CHRASTINOVÁ        
70 rokov
Emília KOPECKÁ                         
Pavol ROZVADSKÝ
65 rokov
Dušan ZEMÁNEK
60 rokov
Miroslav ĎURIŠ                
Dušan PETRO                  

Pavol ZEMÁNEK              
Božena BOLECHOVÁ      
Miroslav BOLECH            
Štefan BUDAY                  
Mgr. Margita PAGÁČOVÁ
Ján KMEŤO                   
Miroslav ROZVADSKÝ                    
50 rokov
Ján BEDNÁRIK                          
Mária KMEŤOVÁ            
Emília PACEKOVÁ                            
Mária PAGÁČOVÁ               
Oľga PETROVÁ               

Milan PIATKA                   
Eva ROZVADSKÁ           
Svetoslav SÝKORA        
Alena ŠKÚCIOVÁ                           

najstaRší občan: 
Ondrej KUBÁŇ oslávil 
v tomto roku – 89 rokov

najstaRšIa občIanka: 
Anna BOLECHOVÁ 
oslávila – 88 rokov

Jubilantom prajeme veľa 
zdravia a šťastia.

spoločnÉ áno sI poVedalI:
Michal Petro a Lucia rod. Hobžová (v roku 2009)
Mgr. Ivan Marko a Eva Letková
Mgr. Tatiana Mináriková a Mgr. Art. František Miko
Michaela Chrastinová a Karol Benedikovič
Manželom prajeme veľa šťastia na spoločnej ceste životom.

Počet obyvateľov k 20. 10. 2010 bol 325.
Vekový priemer je 40,83 rokov.

Spoločenská rubrika
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MALMEX, s. r. o.
Lisovanie drobných plastových výliskov

použitie výliskov v odvetviach: Elektrotechnika • Domáce spotrebiče • 
Automobilový priemysel • Zdravotníctvo • Farmaceutický priemysel,...

Výrobky: tlačidlá, pastorky, krytky, ozubené kolieska, zdravotnícke, technické výlisky... 

adresa: SNP 149/58 , 916 01 Stará Turá               e-mail: malmex@stonline.sk

Autosklo Trenčín
Predaj a montáž autoskiel

služby:
•  opravy poškodených autoskiel
•  výmeny a opravy autoskiel vykonávame             

v spolupráci s poisťovňami

predaj, montáž:
• automobilové sklá
• strešné okná
• svetlomety

kontakt:
Bratislavská 1792 IČO: 36303755
911 05 Trenčín IČ DPH: SK2020175696

mobil: 0903 762 321
e-mail: autosklotn@inmail.sk

        www.autosklotn.sk

SHR Lukáš Kováč
ponúka od polovice apríla 2011:  
• údený/neúdený ovčí syr,
• žinčicu,
• bryndzu. 
• jahňatá.

Krivosúd-Bodovka č. 96, tel: 0918/652 406


