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Ročník XXI.        •        číslo 2                      december 2018

Vážení spoluobčania.
Dostali sme sa do konca volebného obdobia 2014-2018 

a nastal čas zúčtovania, čo sa nám podarilo z volebného pro-
gramu, plánov a predsavzatí splniť a čo nie. 

Máme za sebou aj komunálne voľby a vieme mená nových 
poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce. Napriek 
tomu, že predvolebná kampaň v našej obci prebehla iba cez 
verejnú nástenku, podľa účasti voličov vo voľbách možno kon-
štatovať, že v ľudia majú záujem o verejné dianie. 

Je dobrým zvykom, že tí, čo nejakým spôsobom ovplyvňovali 
verejné dianie v určitom časovom období, na jeho konci zhod-
notia výsledky svojej práce. V tomto duchu chceme zhodnotiť 
výsledky práce vedenia našej obce, Obecného zastupiteľstva, 
zamestnancov a ostatných zainteresovaných za volebné ob-
dobie 2014-2018. Uvedené obdobie ja hodnotím ako úspešné, 
a to aj napriek objektívne ťažkým okolnostiam a možnostiam 
našej malej obce, aj napriek možným rôznym iným názorom.

Preto si zhrňme predošlé volebné obdobie nasledovne: 
Obecné zastupiteľstvo od ustanovujúceho zasadnutia pra-

covalo v 5-členom zložení a počas celého volebného obdobia 
nenastali žiadne zmeny v jeho zložení. V priebehu volebného 
obdobia 2014-2018 do dnešného dňa Obecné zastupiteľstvo 
uskutočnilo 24 riadnych zasadnutí a jedno mimoriadne zasad-
nutie. Dve z nich boli presunuté z dôvodov nedostatočnej účasti 
poslancov, čiže neuznášania schopnosti. Opakované boli však 

so 100% účasťou, tak ako  účasť posledného zastupiteľstva, čo 
sa v minulých obdobiach nestávalo. Tento fakt naznačuje, že 
činnosť poslancov bola uskutočňovaná zodpovedne a poctivo. 
Počas týchto zasadnutí bolo prijatých viac ako 200 uznesení. 
Boli schválené rozpočty obce za príslušné roky s rozpočtový-
mi opatreniami. Jednotlivé rokovania neboli vždy jednoduché. 
Pri tejto príležitosti je potrebné vysloviť poďakovanie všetkým 
poslancom Obecného zastupiteľstva za korektný prístup na 
zasadnutiach, za disciplínu a za to, že zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva mohli byť uskutočnené na podľa môjho názoru 
dobrej, slušnej a veľmi inteligentnej úrovni.

Výkonným orgánom starostu a Obecného zastupiteľstva je 
Obecný úrad, ktorý prostredníctvom svojich zamestnancov vy-
konáva všetku činnosť v mene obce a to správu daní a poplat-
kov, evidenciu obyvateľstva, administratívne práce, rozhodnu-
tia starostu obce a Obecného zastupiteľstva, v našom prípade 
aj správu obecného vodovodu, správu budov a obecného 
majetku, vykonáva prenesený výkon štátnej správy v mnohých 
oblastiach /stavebný úrad, oblasť sociálnych služieb, kompe-
tencie štátnej vodnej správy/ a ďalšie iné. Obecný úrad za-
mestnával jednu  administratívnu pracovníčku na plný úväzok, 
na čiastočný úväzok doručovateľku a upratovačku v jednej 
osobe, ekonómku na úväzok a kontrolórku obce na úväzok. 
Starosta obce s ½ úväzkom robil súčasne prevádzkara vodo-
vodu a stavebný úrad.
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Každoročne boli v rámci VPP cestou UPSVaR podľa mož-
ností zamestnávaní jeden až dvaja pracovníci na vykonáva-
nie sezónnych prác, hlavne čistenie verejných priestranstiev, 
údržbu a opravy budov vo vlastníctve obce aj iné činnosti. Na 
kosenie verejných priestranstiev bol zamestnaný aj pracovník 
v rámci vlastných financií.

Keďže miestna komunikácia cez obec a chodníky nepatria 
do správy TSK, obec musí zabezpečovať ich údržbu, 
v rámci svojho rozpočtu. Takmer 700 metrov sa nám podarilo 
zrekonštruovať z fondov, hlavne horný koniec a snažíme sa 
iba opravovať výtlky. 

V správe obce je aj prevádzka verejného vodovodu a ma-
lej ČOV, ktoré si obec zabezpečuje sama – od údržby, od-
beru podzemnej vody cez distribúciu, dodávku konečnému 
spotrebiteľovi až po fakturáciu, inkaso poplatkov a vymáhanie 
nedoplatkov. Rozvody nie sú staré, ale problémy nastávajú na 
vodovodných prípojkách hlavne zamŕzaním potrubia, či samot-
ných vodomerov. Stávajú sa chyby aj materiálové. Do opráv 
a údržby boli investované nevyhnutné finančné prostriedky. 

Obec vlastní a využíva budovy: Obecný úrad, dom smútku, 
hasičskú zbrojnicu, kultúrny dom v prenájme ECAV. Vlastní aj 
kultúrno-športový areál s detským ihriskom, ktorý sa využíva 
na trávenie voľného času, športovú činnosť a kultúrne podu-
jatia v obci.

V najhoršom stave sa nachádza stará 100-ročná budova 
kultúrneho domu, ktorá je vo vlastníctve ECAV a obec nemô-
že z tohto dôvodu do budovy investovať kapitálové investície. 
V tomto roku sa nám podarilo aspoň celé priestory domu vy-
maľovať. 

Opravu fasády by bolo treba zabezpečiť na hasičskej zbrojnici. 
V tomto roku sa nám podarilo aspoň vymeniť nové okno a plánu-
jeme v priestoroch zbrojnice zriadiť malú klubovňu pre mladých.

Obec čaká na vyhodnotenie žiadosti o dotáciu na rekon-
štrukciu budovy bývalej materskej školy a obecného úradu, 
hlavne rekonštrukcie starých el. rozvodov a zmenu vykurova-
nia. Taktiež je plánovaná zmena užívania bývalých priestorov 
materskej školy na spoločenské priestory. Plánovaná dotácia 
na eurofondy je 200.000,-€.

Dom smútku sme si svojpomocne vylepšili. Zabezpečili 
sme drevené zásteny na terase proti nepriaznivému počasiu 
a vymenili dlažbu na vstupných schodoch. Na prevádzku je 
pripravený aj nový cintorín, ktorý sme opatrili novým krížom 
aj s vysviackou.

V minulom roku sa nám podarilo zrekonštruovať miestnu 
komunikáciu za obecným úradom aj s odvodňovacím rigolom. 
Týmto sa nielenže skrášlilo prostredie okolo úradu, ale hlavne 
sa rekonštrukciou zabráni pri prívalových dažďoch vyplaveniu 
vody s blatom do okolia. 

Po komplikáciách s vydaním kladného stanoviska hydrogeo-
lóga ku kolaudácii trafostanice za dedinou a súhlasu regionál-
neho úradu verejného zdravotníctva  sa nám podarilo skolau-
dovať stavbu rekonštrukcie VN a NN siete v obci. Elektrické 
vedenie je nielen dimenzované na dostatočnú rezervnú kapa-
citu v obci, ale aj predĺžené za extravilán obce, kde sa 
v blízkej budúcnosti plánuje bytová zástavba.

Celá investičná akcia okrem projektovej dokumentácie a inži-
nieringu bola financovaná Západoslovenskou distribučnou 
a.s. Bratislava. 

Po neúspešných pokusoch získať peniaze cez európske 
fondy na „Rekonštrukciu autobusových zastávok“ sme svoj-
pomocne zrekonštruovali v tomto roku aspoň jednu – tú naj-
staršiu na hlavnej križovatke. Až na malé sadbové a doplnkové 
úpravy je rekonštrukcia zastávky ukončená.  

Neuspeli sme ani v žiadosti z Environmentálneho fon-
du na projekt „Predchádzanie vzniku odpadov, triedený 
zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunál-

nych odpadov“. Prvá žiadosť bola zamietnutá po 2 rokoch pre 
údajnú procesnú chybu v žiadosti a druhá pre nedostatočnú 
alokáciu finančných prostriedkov. 

Koncom roka sme podali žiadosť z envirofondu na rekon-
štrukciu vodovodu – posilnenie výdatnosti pitnej vody ná-
hradným vodným zdrojom z 90 metrového vrtu za dedinou, 
vzhľadom na malú výdatnosť prameňa Rybník. Žiaľ vzhľadom 
na neustále byrokratické prieťahy bojujeme s vydaním vodo-
právneho povolenia.

V tomto roku sa nám podarilo zrekonštruovať bývalý slu-
žobný byt. Kompletne sa zrekonštruoval elektrický rozvod, 
nové kúrenie a čiastočne podlahy.

V rámci opatrenia proti vandalizmu sme z eurofondov za-
bezpečili kamerové systémy, ktoré monitorujú priestory oko-
lia kultúrneho domu, obecného úradu a kulrtúrno-športového 
areálu.  

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia a rozhlasu 
bola zrealizovaná ešte v predchádzajúcom volebnom období. 

Môžem z ekonomického hľadiska obce vysloviť skutočnosť, 
že obec Krivosúd-Bodovka hospodárila v tomto volebnom ob-
dobí podľa svojich možností a v rozpočte plánovala finančné 
prostriedky pre prípadnú spoluúčasť na dotáciách, ktoré ne-
boli zanedbateľné.

Výsledky tohto volebného obdobia 2014-2018, ale i minu-
lých volebných období, ktoré ako som spomínal hodnotím 
minimálne ako úspešné, je určite výsledkom práce vedenia 
obce, Obecného zastupiteľstva, Obecného úradu, všetkých 
organizácií napojených na rozpočet obce ako aj samotných 
občanov obce Krivosúd-Bodovka, za čo patrí všetkým moje 
úprimné poďakovanie. 

Musím však konštatovať, že všetky moje plány a predsa-
vzatia sa celkom nenaplnili. Nie preto, že by som nevedel čo 
obec potrebuje, alebo ako to zabezpečiť, ale pre to, že naše 
zákony obciam ako je naša neprajú. Byrokracia nás stále viac 
a viac zaťažuje. Ministerstvá presúvajú viac úkonov obciam, 
aby sa sami zbavili povinností, pritom „sedia“ na peniazoch, 
ktoré nadeľujú „svojim“. Je to pocit bezmocnosti, s ktorým som 
sa už nevedel ďalej vyrovnávať. Možno boli moje plány príliš 
optimistické. Avšak za 25 rokov sa nedá zo zánikovej obce, 
kde bola zastavená veškerá výstavba a rozvoj spraviť prospe-
rujúca obec s rozvinutou infraštruktúrou a službami. To, čo 
sme za tú dobu dosiahli nech zhodnotia generácie po nás. 

Vážení občania. 
V tomto roku sme okrem iných kultúrnych akcií pripomenuli 

históriu našej obce, vzdali sme jej hold pri príležitosti osláv 
620-teho výročia a tešíme sa z jej úspechov. My všetci, ktorí 
tu v tejto malej obci žijeme vyslovme želanie, aby sme  si boli  
vždy blízko, opakujme si, že  sa navzájom  potrebujeme, že 
sme vďační za  každý spoločný deň. Nájdime v sebe pocho-
penie a dokážeme povedať aj zázračné slovká prepáč, ľutu-
jem či ďakujem. Skúsme dať ľuďom okolo nás pocit radosti 
a istoty. Iba tak dokážeme pokračovať v práci našich predkov, 
dokážeme udržať hodnoty, ktoré nám naši predkovia dali.

Milí čitatelia
Využívam túto príležitosť poďakovať sa všetkým, ktorí mi 

pomáhali v mojej dlhoročnej funkcii starostu obce. Vďaka patrí 
poslancom, s ktorými sme hľadali optimálnu cestu pre rozvoj 
obce. Vďaka patrí podnikateľom a občanom, ktorí akoukoľvek 
formou a mierou prispeli k zveľadeniu našej obce, obohateniu 
jej kultúrneho i duchovného života, pretože budúcnosť obce je 
hlavne v rukách jej občanov.

Dovoľte mi, aby som vám v predvečer vianočných sviatkov 
poprial spokojnosť a pohodu v kruhu svojich najbližších a do 
nového roku všetkým veľa zdravia, šťastia a úspechov 
a osobnej spokojnosti.

Vladimír Kmeťo – starosta obce
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Z miestnej samosprávy

Čo nás tRápI v našej obcI?   L
tRIedenIe odpadov

Pomaly si zvykáme na triedenie od-
padov z domácností. V obci sú k dispo-
zícii dva kontajnery na papier, dva kon-
tajnery na ľahké kovy, jeden kontajner 
na tetrapaky, dva kontajnery na sklo. Na 
plasty má každý možnosť použiť plas-
tové vrecia podľa potreby. Aj na použité 
šatstvo máme zberný kontajner a kon-
tajner (zberný sud) je k dispozícii aj na 
použité jedlé oleje.   

Problém je v tom, že ľudia nosia tento 
odpad – hlavne ľahké kovy a tetrapaky 
(obaly z mlieka a pod.) aj  k preplne-
ným kontajnerom, čo spôsobuje okrem 
toho, že to zhoršuje estetickú stránku 
obce aj technické problémy. Naposledy 
vietor rozfúkal okolo položené a nahádza-
né odpady do potoka a okolia. 

Prosíme občanov, aby v prípade  že 
kontajnery sú naplnené počkali na vy-
prázdnenie kontajnerov a až potom do-
viezli odpad na miesto kam patrí.

Obec nemôže ovplyvniť vývoz tak 

ako by sme chceli. Je to dlhší proces, kto-
rý súvisí so  štatistikou množstiev z pred-
chádzajúceho roka a zmlúv uzatvorených 
medzi OZV – NATUR PACK a Mariusom 
Pedersenom – vývozcom. Napriek me-
diálnym „bludom“ o tom ako bude vývoz 
lacnejší, ak sa bude separovať  nie je ta-
jomstvom, že už v budúcom roku ceny za 
vývoz a uskladnenie pôjdu výrazne hore.

Rozpis vývozov nebol ku dňu vydania 
novín ešte známy a po zaslaní bude zve-
rejnený na verejnej nástenke.

výdatnosť pRameňa zásobujúceho veRejný vodovod pomaly, ale Isto klesá
Obecný úrad neustále sleduje výdatnosť prameňa Rybník, 

zásobujúceho náš vodovod. 
V poslednom vydaní sme informovali o tom , že v súčasnos-

ti už z prameňa nevyteká voľne žiadna voda, pretože hladina 
bola cca 40 cm pod úrovňou prepadu, ktorým vytekala voda 
do čerpacej stanice. Vodu do vodojemu zabezpečujeme už 
len pomocou ponorného čerpadla priamo z prameniska. Hla-
dina však naďalej klesá.   

Obecný úrad, ako správca verejného vodovodu vyzval odbe-
rateľov vody z verejného vodovodu, aby používali vodu šetrne 
a zbytočne ňou neplytvali. Napúšťanie bazénov a polievanie 
záhrad vodou z verejného vodovodu bolo prísne zakázané. 
Napúšťanie bazénov bolo možné iba v prípade nahlásenia 
a povolilo sa v nočných hodinách. 

Zdá sa, že ľudia sa snažia dodržať určité pravidlá šetrenia, 
avšak niektoré havárie hlavne počas jarného odmŕzania zeme, 
keď praskajú vodomery komplikujú situáciu. Problém býva v zisťo-
vaní a hľadaní havárie, čo môže trvať pol dňa a niekedy aj týždeň. 

Od jari sme našťastie nemali žiadne väčšie problémy s tlakom  
v systéme, ľudia sa snažili dodržiavať pravidlá šetrenia. 

V súčasnosti je odber vody taký, že stačí pokryť spotrebu 
domácností. Odber vody je v priemere 30 000 l za deň. 

Blíži sa však zima a preto sa treba na ňu pripraviť. Mrazy 
môžu totiž poškodiť vodomery v nezazimovaných vodomer-
ných šachtách a voda môže unikať. 

Skôr, ako prídu prvé mrazy, bude začiatkom decembra 
obec robiť odpočty vodomerov. Po odpočte by si mak každý 
šachtu zazimovať tak, aby bola zabezpečená proti mrazom, 
ale zároveň, aby nebola nedobitná. Pri haváriách, keď treba 
kontrolovať stavy šácht sa totiž podľa doterajších skúseností 
nedalo dostať, čo predlžovalo hľadanie porúch. Taktiež treba 
využiť dobrý čas na opravu šácht, vytiahnuť vodu z niektorých 
šácht a namontovať rebríky. 

Zásoby vody v pramenisku nie sú veľké, preto dúfajme, že 
situácia sa nebude v tomto roku opakovať. 

zImná údRžba cIest – ako ďalej?
Prvé snehové vločky a námrazy už máme za sebou, ale 

zima sa ešte len chystá ukázať svoju silu. Zatiaľ čo sa deti 
tešia na prvú – čo najväčšiu nádielku snehu, obec iba dúfa, 
že sa snehovým kalamitám vyhne. Od mája totiž naši poslanci 
NR SR schválili zákon, podľa ktorého prešla povinnosť sta-
rať sa o chodníky na plecia samosprávy. Samozrejme zasa 
niečo posunuli na druhých, ale bez peňazí. Zimnú údržbu 
v našej obci zabezpečoval na dohodu P. Chrastina vlastným 
traktorom. Chodníky odhŕňali zamestnanci obce z radov VPP 
a niektorí občania pred svojimi domami. Bohužiaľ iba niektorí. 
I keď povinnosť starať sa o ne platila aj pre ostatných. Tak te-
raz neviem, ako to bude vyzerať po schválení nového zákona. 
Myslím si, že tí  čo odhŕňali doteraz, budú odhŕňať aj naďalej 
a nebudú čakať na jedného nanajvýš dvoch pracovníkov VPP, 
aby im pozametali pred domom. A cesta?  P. Chrastina chodí 
do práce, ktorá mu nedovolí, aby okamžite reagoval na prvý 

napadnutý sneh. Obec musí hľadať aj náhradné riešenia cez 
Správu ciest TSK alebo susedných obcí. Ale ak by sa našiel 
niekto domáci, bolo by to najlepšie riešenie. Veď traktorov 
v obci máme dosť a obec by za služby zaplatila. Môže sa stať 
a nebolo by to prvýkrát, že posypové auto nemôže prejsť cez 
obec preto, že ľudia parkujú pred domami na ceste, ktorá je 
úzka. Preto vyzývame všetkých, aby si v zimnom období svoje 
autá parkovali vo dvoroch, pretože počasie sa môže zhoršiť 
z hodiny na hodinu a auto, ktoré si na posyp alebo odhŕňanie 
objednáme sa bude musieť vrátiť. 

Obec veľmi rada privíta aj iniciatívu obyvateľov, ktorí by boli 
ochotní pri odhŕňaní snehu z chodníkov pomôcť. Nechcem, 
aby bola zima bez snehu. Veď sneh patrí k zime nielen pre po-
tešenie našich detí, ale je potrebný aj pre našu prírodu, naše 
polia a vlahu. Verím, že túto zimu spoločne zvládneme.
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zasadnutIa obecnÉho zastupIteĽstva
uznesenia z rokovania obecného 
zastupiteľstva  v  krivosúde-bodov-
ke, ktoré sa  konalo 9. 2. 2018. 
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
- zobralo na vedomie správu o plnení 

uznesení
- zobralo na vedomie správu o plnení 

rozpočtu obce za rok 2017
- schválilo návrh rozpočtu obce na rok 

2018
- zobralo na vedomie návrh rozpočtu 

obce na roky 2019 a 2020
- schválilo technicko-organizačné zabez-

pečenie fašiangov 15. a 16. 2. 2018 
- zobralo na vedomie organizovanie 

akcie Spojme sa pre peknú obec 
v rámci jarného upratovania v dňoch 
6.-9. marca 2018

- zobralo na vedomie správu o hlavnej 
kontrolórky o výsledkoch kontroly za  
obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017

- zobralo na vedomie správu starostu 
obce o podaní žiadosti o dotáciu 
z Úradu vlády SR na detské ihrisko

- zobralo na vedomie informáciu sta-
rostu obce o vydaní územného roz-
hodnutia Mestom Trenčín na stavbu 
„Rozšírenie verejného vodovodu v obci 
Krivosúd-Bodovka“

- schválilo zápisy do kroniky obce za 
rok 2016

- doporučilo Jarmile Ch. podanú sťaž-
nosť postúpiť písomne s popisom 
sťažnosti, spôsobenou škodou a ná-
vrhom na riešenie na priestupkové 
oddelenie príslušného okresného 
úradu resp. miestne príslušnému 
Okresnému úradu PZ v Trenčíne

uznesenia z rokovania obecného 
zastupiteľstva  v  krivosúde-bodov-
ke,  ktoré sa  konalo 4. 5. 2018.
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
- zobralo na vedomie správu o plnení 

uznesení
- zobralo na vedomie plnenie rozpočtu 

obce za 1.štvrťrok 2018
- schválilo Všeobecne záväzné naria-

denie Obce Krivosúd-Bodovka č. 
1/2018 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými od-
padmi na území obce Krivosúd-Bo-
dovka ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
obce Krivosúd-Bodovka č. 01/2016 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na 
území obce Krivosúd-Bodovka.

- schválilo prenájom 3 izbového nájom-
ného bytu pre Katarínu Matlákovú, 
bytom Trenč. Jastrabie

- zobralo na vedomie vzdanie sa Ivana 
Marku funkcie zástupcu starostu

- schválilo návrh starostu obce na 
funkciu zástupcu starostu Richarda 
Kubáňa 

- zobralo na vedomie informáciu o prípra-
ve Čerešňových slávností spojených 
s oslavou 620. výročia 1. písomnej 
zmienky o obci Krivosúd-Bodovka 

- schválilo udelenie Cien obce: Jánovi 
Kadlečíkovi za celoživotné dielo pre 
rozvoj kultúry v obci,  Združeniu UaP 
spoločnosti, PS Krivosúd-Bodovka za 
pomoc pri výstavbe vodovodu v obci, 
Základnej škole Jána Lipského s MŠ 
v Trenč.Stankovciach za vzdelávanie 
našich detí, Folklórnemu súboru senior 
klub Družba Trenčín – za oživenie 
ľudových tradícií v obci formou orga-
nizovania festivalu seniorských folk-
lórnych súborov v rokoch 2002-2012, 
starostovi obce Ing. Vladimírovi Kme-
ťovi za rozvoj obce počas 24-ročného 
pôsobenia vo funkcii starostu 

- zobralo na vedomie správu o mož-
nosti čerpania finančných prostried-
kov z MAS Inovec vo výške 6800,-€

- zobralo na vedomie správu o stave 
prác na rekonštrukcii aut. zastávky 
na križovatke 

- schválilo použitie finančných prostried-
kov z MAS vo výške 6800,-€ na re-
konštrukciu autobusových zastávok 
pred KD a na otoči autobusov

- zobralo na vedomie informáciu o sta-
ve vodného zdroja v obci a príprave 
podkladov k vydaniu stavebných po-
volení na rozšírenie verejného vodo-
vodu v obci

- zobralo na vedomie podnety obča-
nov na osadenie zrkadla na zákrute 
pod cintorínom, vývozy žúmp za obec 
a na zriadenie spomaľovačov na MK 
pred kultúrnym domom

- doporučilo upozorniť rozhlasom na 
zákaz vývozu žúmp za dedinu

- schválilo osadenie zrkadla pod cin-
torínom

- neschválilo zriadenie spomaľovačov 
na MK pred KD

uznesenia z rokovania obecného 
zastupiteľstva  v  krivosúde-bodov-
ke,  ktoré sa  konalo 22. 6. 2018.
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
- zobralo na vedomie správu o plnení 

uznesení
- schválilo celoročné hospodárenie 

obce za rok 2017 bez výhrad
- použitie prebytku hospodárenia v sume 

297,97 € zisteného podľa ustanove-
nia §10 ods.3 písm.a) a b) zákona č. 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravi-
dlách územnej samosprávy a o ume-
ne a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a pou-
žitie zisku z podnikateľskej činnosti v 
sume 101,51 € na tvorbu rezervného 
fondu: 396,48 €

- schválilo Všeobecne záväzné nariade-
nie Obce Krivosúd-Bodovka č. 2/2018 
o spôsobe náhradného zásobovania 
vodou a odvádzania odpadových vôd 
a o zneškodňovaní obsahu žúmp 
podľa miestnych podmienok na úze-
mí obce Krivosúd-Bodovka

- schválilo využitie parciel č. 603/1, 
603/2 k.ú. Krivosúd-Bodovka na účel 
výstavby rodinného domu pri dodrža-

ní ustanovenia stavebného zákona 
a súvisiacich právnych predpisov  

- zobralo na vedomie opatrenia na od-
stránenie škôd spôsobených na miest-
nej komunikácii prívalovými dažďami

uznesenia z rokovania obecného 
zastupiteľstva  v  krivosúde-bodov-
ke,  ktoré sa  konalo 10. 8. 2018.
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke
- zobralo na vedomie správu o plnení 

uznesení
- zobralo na vedomie plnenie rozpočtu 

obce za 1.polrok 2018
- zobralo na vedomie správu nezávis-

lého audítora z auditu účtovnej zá-
vierky obce k 31.12.2017

- schválilo úpravu rozpočtu medzi ka-
pitolami, bez zmeny rozpočtu 

- zobralo na vedomie informáciu o or-
ganizačno-technickom zabezpečo-
vaní komunálnych volieb 10.10.2018

- schválilo počet poslancov 5 pre ďal-
šie volebné obdobie

- schválilo rozsah  výkonu starostu 
obce na nové volebné obdobie vo 
výške ½ úväzku

- schválilo plán organizácii kultúrnych 
podujatí do konca roka 2018: orga-
nizovanie hodovej zábavy spojenej 
tradičnými kačacími hodami 15. sep-
tembra 2018, organizovanie predsta-
venia divadla Normálka v kult. športo-
vom areáli obce 16. septembra 2018, 
organizovanie posedenia dôchodcov 
v kultúrnom dome pri príležitosti me-
siaca úcty k starším – 14. októbra 
2018, organizovanie Mikulášskeho 
večierka pre deti 4. decembra 2018 

- uložilo zabezpečiť občerstvenie  na 
jednotlivé akcie, zabezpečiť propa-
gáciu, osobne sa podielať na organi-
zovaní podujatí

- schválilo licenčnú zmluvu na softvér 
pre verejné obstarávanie

- schválilo bezplatné poskytnutie pries-
torov obce na predaj základných po-
travín 2x do týždňa 

- neschválilo návrh na zakúpenie 
softvéru pre inžinierske siete v obci 
- M obec

uznesenia z rokovania obecného 
zastupiteľstva  v  krivosúde-bodov-
ke,  ktoré sa  konalo 25. 10. 2018. 
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke
- zobralo na vedomie správu o plnení 

uznesení
- zobralo na vedomie správu o stave 

investičných zámerov na rok 2018
- zobralo na vedomie plnenie rozpočtu 

obce za 1.-3.štvrťrok 2018
- schválilo rozpočet obce na rok 2019
- zobralo na vedomie rozpočet obce 

na roky 2020a 2021
- schválilo zabezpečenie zimnej údrž-

by MK prostredníctvom zmluvného 
pomeru.
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Čo sa udialo v roku 2018 v obci ••••••••••••••••••••

spojme sa pRe peknú obec
Obec zorganizovala tradičné „jarné upratovanie“ v obci 

v rámci akcie Spojme sa pre peknú obec v spolupráci s firmou 
Marius Pedersen dňa 6. – 9. apríla 2018.

V piatok popoludní tradične začala akcia pri čistení starého 
a nového cintorína. 

V rámci jarného upratovania bol pristavený v piatok 6. 4. 2018 
pod cintorínom veľkokapacitný kontajner na veľkoobjemový od-
pad z domácností. Pre staré elektrospotrebiče a nebezpečný 
odpad (batérie, staré farby, krabice od farieb, štetce a pod.) bol 
vymedzený priestor pri obecnom úrade od soboty 7. 4. 2018.  

Odvoz elektroodpadu a nebezpečného odpadu bol v pon-
delok 9. 4. 2018.

Obecný úrad ďakuje všetkým, ktorí sa zapojili do akcie. 

Autobusová zastávka na hlavnej križovatke sa dočkala no-
vého šatu. Po tom, čo Pôdohospodárska platobná agentúra  
zastavila konanie vo veci žiadosti obce o nenávratný finanč-
ný príspevok na financovanie projektu z európskych štruk-
turálnych a investičných fondov z dôvodu že má agentúra 
pochybnosti  o pravdivosti alebo úplnosti žiadosti s názvom: 

autobusová zastávka v novom šate

dom smútku sa doČkal opRavy 
Do sviatkov Všetkých svätých sa nám podarilo rekonštruovať vstupné schodisko do domu smútku. Rekonštrukcia spočívala 

v odstránení starej dlažby a vyrovnaní prasknutého schodiska a nalepení novej dlažby. Materiál zabezpečila obec a práce zabez-
pečoval Ondrej Sýkora. 

Komunálne voľby 2018
výsledky komunálnych volieb v obci krivosúd-bodovka z 10. novembra 2018

Počet voličov zapísaných v zozname voličov:  288
Počet voličov ktorí odovzdali obálku:   181
Počet platných lístkov odovzdaných pre voľby 
poslancov do ObZ:     179
Počet platných lístkov odovzdaných pre voľby starostu:  179

výsledky volieb pre voľbu starostu obce krivosúd-bodovka:
Por. č. Meno a priezvisko   Politická strana          Poč. hlas.
1     Richard Kubáň      Nezávislý kandidát      166
2        Michal Bláha       Ľudová strana 
   Naše Slovensko          13

Za  starostu obce zvolený Richard kubáň.
Nové 5-členné zloženie  obecného zastupiteľstva na nasleduj-

úce 4-ročné volebné obdobie si voliči vybrali zo 7-mich kandidá-
tov na poslancov. 

výsledky volieb za poslancov obecného zastupiteľstva 
v krivosúde-bodovke:
P. č.  Meno a priezvisko Politická strana   Poč. hlas. 
1      Miloš Marko      Nezávislý kandidát      144
2        Miroslav Záhumenský  Nezávislý kandidát   127
3   Milan Rozvadský        SMER-sociálna demokracia   112
4        Ivana Gáborová         Nezávislý kandidát     109
5       Roman Fiala            Nezávislý kandidát        103      
6      Oľga Marková        Nezávislý kandidát      102
7     Richard Kubáň       Nezávislý kandidát         91

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení: miloš 
marko, milan Rozvadský, mgr. miroslav zahumenský, Ivana 
Gáborová a Roman Fiala.

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva sa bude 
konať 10. decembra 2018.

Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Krivosúd-Bo-
dovka (údajne zlý dátum overenia dokladu), poslanci schválili 
rekonštrukciu zastávky z vlastného rozpočtu. Práce boli vyko-
návané svojpomocne okrem dodávky samotnej autobusovej 
zastávky. Práce až na kompletnú výsadbu a zabezpečenie 
mobiliáru, ktoré by sme chceli dokončiť na jar sú hotové.  
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Z kultúry 2018

stRomy nad Rybníkom už nebudú ohRozovať bezpeČnosť áut
Združenie UaP spoločnosti v spolupráci so správou ciest TSK, Okresným úradom Trenčín a obcou vykonáva výrub stromov pri 

komunikácii, ktoré ohrozujú svojim stavom a polohou bezpečnosť cestnej premávky nad cestou  II/507 v k.ú. Krivosúd-Bodovka, 
km 121,206-124,565 (nad rybníkom). Ťažba prebieha od 21.11.2018 a mala by byť ukončená 7.12.2018 podľa počasia.

obchod s potRavInamI a RozlIČným tovaRom v obcI
Netrvalo dlho a predajňa potravín a rozličného tovaru s pre-

vádzkovateľom Gabriela Hasáková z Tr. Jastrabia ukončila svo-
ju činnosť. Napriek snahe obecného úradu podávaním rôznych 
inzerátov do novín, nenašiel sa žiadny záujemca o prevádzku.

Našťastie po takmer roku sa o túto službu postarala „Peká-
reň Heglas“ z Mníchovej Lehoty, to dva dni v týždni, vždy 
v utorok od 11:00 hod. do 12:00 hod. a v sobotu od 9:30 hod. 
do 11:00 hod. Službu využívajú hlavne starší občania, ktorí 
nemajú možnosť denne chodiť do mesta a nakupovať. S ob-

chodom sú spokojní, pretože sa tam dajú nakúpiť základné 
potraviny, ale aj mlieko či mäsové výrobky. Je len otázne, že 
či sa pre pár dôchodcov vyplatí predávajúcim zabezpečovať 
túto službu u nás. Bolo by vhodné, keby začas prišli do obcho-
du aj ostatní občania. Za seba môžem povedať, že taký dobrý 
chleba, ako pečú oni sa nedá kúpiť inde. Ak od nás odídu, 
ťažko niekoho zoženieme.  

pekáreň heglas prijíma objednávky na chleba a pečivo 
a to na sobotu 22. 12. 2018 a na 29. 12. 2018.

Fašiangy
Symbol veselosti, zábav, plesov a hojnosti. Fašiangy tvoria 

prechodné obdobie medzi zimou a jarou, ktoré však nemajú 
pevný termín. Označuje sa nimi celé obdobie od Troch kráľov 
do Popolcovej stredy. Počas tohto obdobia si môžeme dopriať 
dobrého jedla, tanca a zábavy.

Tak tomu bolo aj v sobotu 17.2.2018 v našej obci. Už je 
nepísaným pravidlom, že fašiangové oslavy v našej obci sa 
konajú nie pred – ale po „Popolcovej strede“. Všetko to 
začalo v piatok, zabíjačkou. Úlohu šéfa kuchyne prevzal mla-
dý kuchár Juro Pacek. V kultúrnom dome sa vyrábali rôzne 
zabíjačkové špeciality – jaternice, klobásy fašírky a zabíjač-
ková kaša. No a v sobotu sa už od rána pieklo a porcovalo na 
taniere a do balíčkov, aby mohli dievčatá ponúknuť návštev-
níkom teplé zabíjačkové taniere s kapustnicou alebo balíčky 
zabíjačkovej kaše, jaterníc či klobás.

Program osláv pokračoval v sobotu sprievodom masiek, za 
doprovodu členov domácej kapely KB Band, prestrojených do 
všelijakých  úborov a kostýmov, začal tradične z dolného kon-
ca. Ľudia ich pred domami zastavovali a ponúkali tradičnými 
fašiangovými výrobkami – najčastejšie fánkami, šiškami, sla-
ninkou a samozrejme domácou pálenkou.

Večer v kultúrnom dome sa odohrával akt pochovávania 
basy. Za účasti farára a jeho pomocníkov bola za smútočného 
pochodu hrobármi prinesená do kultúrneho domu basa 
v rakve, aby sa s ňou prítomní smútiaci pozostalí mohli rozlú-
čiť. Počas rozlúčky sa prítomní z úst farára a jeho pomocníkov 
dozvedeli, čo všetko sa v obci udialo v minulom roku udialo 
a čo ich neminie. Napriek indisponovanému „farárovi“ sa po-
darilo basu úspešne pochovať. 

Večer pokračovala tanečná zábava ešte dlho do noci.
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Čerešňové slávnosti

slávnostnÉ stavanIe mája
Obecný úrad usporiadal v amfiteátri obce tradičné slávnost-

né stavanie mája už v nedeľu 30. apríla. Touto akciou obecný 
úrad akoby otvoril jarnú sezónu – veď pekné počasie vytiahlo 
opäť na túto prvú jarnú akciu veľký počet ľudí, ktorí si prišli 
popri atmosfére voňajúcou jarou vychutnať aj tóny piesní 
v podaní DH Bodovanka.

deň matIek
Druhá májová nedeľa je venovaná sviatku všetkých matiek. 

ZPOZ pri obecnom úrade zorganizoval  v nedeľu 13. mája 
prostredníctvom verejného rozhlasu rozhlasovú reláciu veno-
vanú všetkým  mamičkám a babičkám, počas ktorej boli osob-
ne po domoch obdarovávané karafiátom.

Čerešňové slávnosti, spojené s oslavami 620. Výročia pr-
vej písomnej zmienky o obci Krivosúd-Bodovka sa uskutočnili  
16. júna 2018. Okrem dobrého počasia, ktoré bolo podmien-
kou úspešného priebehu bola aj dobrá účasť návštevníkov 
a bohatý kultúrny program.

Ten začal v kultúrnom dome už o 10:00 hod. vernisážou 
výstavy s názvom NAŠA OBEC V HISTÓRII, spojená so stret-
nutím rodákov.

Slávnostný program venovaný rodákom a občanom s ná-
zvom Rodná moja dedinka otvoril o 13:00 hod. piesňou Urban 
Zahumenský. 

V priestoroch kultúrno-športového areálu obce privítal hos-
tí starosta obce. Nasledoval bohatý kultúrny program, ktorý 
začala Dychová hudba Bodovanka. Nasledovala slávnostná 
pobožnosť – ECAV so zb. farárkou  Jarmilovou Petrulovou 
a spevokolom.

S históriou obce oboznámil prítomných Mgr. Jozef Karlík.
Nasledovalo oceňovanie významných osobností a organi-

zácií, ktoré sa významne pričinili za rozvoj v obci. Na tribú-
nu boli pozvaní: Ján Kadlečík, Milan Horňáček kapelník DH 
Bodovanka, Mgr. Sýkorová riad. ZŠ Lipského s MŠ v Trenč. 
Stankovciach, Pavol Rozvadský – predseda Združenia urbár-
skej a pasienkovej spoločnosti, Ing. Ladislav Tarbajovský – 
vedúci  folklórneho súboru Senior klub Družba Trenčín. Pla-
kety a Ceny obce odovzdával starosta obce Vladimír Kmeťo:  
Jánovi Kadlečíkovi za celoživotné dielo pre rozvoj kultúry 
v obci, Združeniu UaP spoločnosti, PS Krivosúd-Bodovka za 
pomoc pri výstavbe vodovodu v obci, Základnej škole Jána 
Lipského s MŠ v Trenč.Stankovciach za vzdelávanie našich 
detí, Folklórnemu súboru senior klub Družba Trenčín – za oži-
venie ľudových tradícií v obci formou organizovania festivalu 
seniorských folklórnych súborov v rokoch 2002-2012. Staros-
tovi obce Ing. Vladimírovi Kmeťovi cenu za rozvoj obce počas 
24-ročného pôsobenia vo funkcii starostu obce odovzdal Ri-
chard Kubáň.

Program pokračoval pásmom s názvom „Pozdrav obci 
– spomienky skryté v piesňach“ – vystúpili spevácky súbor 
Zvonky pri klube seniorov v Novom Meste n/V, Malá Slovácka 
dychová hudba Sadovanka z Uh. Hradišťa s ľudovým rozprá-
vačom a tanečná skupina KORZO z Trenčína.

Vyvrcholením boli opäť Majstrovstvá Slovenska v netradič-

ných súťažiach: v jedení čerešňových periek na čas a v pľuva-
ní čerešňových kôstok. 

Dodržiavanie pravidiel súťaží kontroloval komisár sloven-
ských rekordov pán Nemec. 

Oba slovenské rekordy drží z roku 2016 Roman Fiala, vý-
konmi 15,24 m v pľuvaní kôstky na diaľku a v jedení čerešňo-
vých periek 20 periek ešte pred limitom 2 minút.  

Slovenský rekord v jedení čerešňových periek bol opäť pre-
konaný.

Výsledky v jedení periek na čas: 
1.miesto: Roman Fiala (Krivosúd-Bodovka) – 20 periek za 
1,36 min.
2. miesto: Ľubomír Stacho (Bzince) – 18 periek za 2 min.
3. miesto: Marián Benka (Tr. Stankovce) – 16 periek za 2 min.

V pľuvaní čerešňových kôstok zvíťazil Roman Fiala ale až 
v rozstrele s Milanom Kebískom. Jeho vlastný slovenský re-
kord však neprekonal.

Výsledky:
1.miesto:  Roman Fiala (Krivosúd-Bodovka) – 13,81 m
2. miesto: Milan Kebísek (Krivosúd-Bodovka) – 13,81 m
3.miesto: Milan Rozvadský (Krivosúd-Bodovka) – 11,90 m
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Večer pokračovali oslavy Čerešňovou zábavou s dychovou 
hudbou MISTŘÍŇANKA.

Nechýbali sprievodné podujatia: Detské atrakcie – nafuko-
vací hrad, maľovanie na tvár, vozenie po obci na konskom 
povoze, varenie čerešňových periek Pod orechom, predajné 
stánky - remeselníci, cukrovinkári a občerstvenie. 

Čerešňové slávnosti spojené s oslavami 620.výročia prvej 
písomnej zmienka o obci sa vydarili vďaka nezištnej pomoci 
ľudí, ktorí sa podieľali na príprave slávností ale aj priamo pri 
slávnostiach, všetci ktorí napiekli koláče, vyrábali perky pria-
mo v areáli, varili guláš, predávali občerstvenie alebo prispeli 
finančne. Za to im patrí veľká vďaka.

620. výRoČIe pRvej písomnej zmIenky o obcI kRIvosúd-bodovka
Kolískou každého človeka je jeho rodný kraj, miesto kde sa 

narodil, prežil svoje detstvo, kde sa rodili jeho plány a sny do 
budúcnosti. Je to miesto, kde sa s láskou vracia, skúma 
a hodnotí premeny, ktoré vznikli z tvorivej práce predchádza-
júcich generácií i terajších súčasníkov. 

Ubehlo 20 rokov od osláv 1. písomnej zmienky o obci Kri-
vosúd-Bodovka v roku 1998, kedy sme si pripomenuli jej výro-
čie prvýkrát. V tomto roku sme spojili 620. výročie 1. písomnej 
zmienky o obci aj s Čerešňovými slávnosťami, ktoré sa stali 
už tradíciou, nadväzujúcou na novodobú históriu. 

Stručne si osviežme našu históriu. História našej obce sia-
ha do druhej polovice 13. storočia, keď sa uskutočňoval pro-
ces formovania územno-správnych teritórií hradných panstiev 
. Územie obce pripadlo k hradu Beckov. Začlenenie územia 
našej obce do teritória hradu ovplyvnila skutočnosť, že sa tu 
vyskytujú svojou polohou strategicky významné lokality. V pr-
vom rade je to vrch so starým – stredovekým názvom Sobo-
tište, v súčasnosti Homôlka, ktorý má veľmi výhodnú pozíciu  
nad dolinou Váhu.

Cez územie obce prechádzala tiež dôležitá stredoveká ces-
ta z  Beckova do Trenčína, ktorá sa spomína v prameňoch už 
v roku 1208. 

Naša obec sa objaví v listinnom materiáli, keď Žigmund 
dal 16. júla 1398 vyhotoviť listinu, v ktorej obnovuje Stiboro-
ve vlastnícke práva na Beckovské panstvo a nariaďuje Nit-
rianskej kapitule, aby prostredníctvom kráľovského človeka 
uviedla Stibora do držby panstva.

V tomto písomnom prameni sa spomína len jedna časť  sú-
časnej obce – Kiss Rauazd, ktorá sa až okolo roku 1406 pre-
menovala na Krivosúd. Bodovka sa objavuje v písomnostiach 
od r. 1648 a to už v spojení s Krivosúdom (Krivoszúd cum 
Doboka).

Zo zachovaných pamiatok spomeniem, že v 2. pol. 18. stor. 
bola v obci postavená zvonica vežového typu a jej zvon je 
z roku 1777. Od roku 2011 je zvonica vyhlásená Pamiatkovým 
úradom SR za národnú kultúrnu pamiatku. 

V minulosti chotár obce nebol úrodný, pretože je kopcovitý 
a v nižších položených poliach úrodu často ničil Váh. Oby-
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vatelia, pestovali jačmeň, raž, konope, ľan, ovos hrach, ale 
i chmeľ a šafran. So striedavým úspechom vysádzali i vinič. 
Darilo sa tu ovocným stromom a veľká úroda čerešní bola pre 
obec povestná. Napriek tomu, že život v minulosti bol ťažký, 
bol oveľa pokojnejší, ľudia boli svorní a prívetiví. Ľudia chovali 
hydinu, dobytok, mali veľa roboty ale zároveň aj veľa zábavy. 
Neplatili sa účty za byt, elektrinu, vodu, telefón, internet, večer 
sa nepozerala televízia, ani rozhlas, ba ani knihy a časopisy 
neboli rozšírené. Napriek tomu zábavy bolo veľa. Deti sa hrali 
na lúkach, potokoch, liezli po stromoch, stavali si domčeky, 
vodné mlyny, vyrezávali píšťalky, vili vence, robili si bábiky, 
hrali sa rôzne hry. Práca bola často spoločná, ľudia si pomá-
hali navzájom. 

Z histórie a múdrosti našich predkov sa musíme stále učiť. 

A aká je súčasnosť? 
Pred 20 rokmi sme obnovili obecné symboly – erb a vlajku, 

aby sme sa vrátili ku starým koreňom a zachovali tradičné 
hodnoty našich predkov. Tie navrhol PhDr. Jozef Karlík a vý-
tvarne spracoval Miroslav Ďurža. 

To, že obec sa za posledných 20 rokov stala zo zánikovej 
obce prosperujúca obec svedčí aj to, že za 20 rokov počet 
obyvateľov stúpol z 305 na súčasných 360. Zlepšila sa in-
fraštruktúra v obci, ľudia si postavili 25 nových rodinných do-
mov a ešte väčší počet sa zrekonštruoval. Do obce sa začali 
vracať ľudia z miest, kde v 70-tych rokoch im socializmus po-

skytoval lacné byty a dedina pomaly vymierala.

Obnovili sme staré ľudové tradície a založili aj nové. Každo-
ročne usporiadame fašiangové slávnosti, robíme slávnostné 
stavanie májov, poriadame hodové zábavy spojené aj s tzv. 
kačacími hodami.  

Od roku 2012 sme v obci začali poriadať čerešňové sláv-
nosti, ktoré nadväzujú taktiež historicky nadväzujú na tradí-
ciu čerešňových zábav v obci, kedysi preslávených v širokom 
okolí. 

V rámci 620.výročia prvej písomnej zmienky o obci obecný 
úrad pripravil aj vernisáž „Naša obec v histórii“ v priestoroch 
starého kultúrneho domu, ktorý sám patrí do histórie. Veď tu 
stojí 115 rokov a mnohí z pamätníkov ho poznajú aj z čias, 
keď slúžil ako škola, do ktorej chodili. 

V rámci vernisáže tu privítal starosta obce Ing.Vladimír 
Kmeťo rodákov, ktorí mohli pozrieť výstavu starých nástrojov 
používaných v minulosti, fotografie, na ktorých sa mohli niek-
torí poznať a tiež prebiehala videonahrávka starých zázna-
mov hlavne z osláv 600.výročia 1. písomnej zmienky z roku 
1998 ale aj starý film zo žatvy u Chrastinov z 50-tych rokov 
min. stor. 

Myslím, že mnohí občania na tomto mieste načerpali mno-
ho poznatkov z histórie našej obce, tí starší si zasa osviežili 
pamäť a staré spomienky na vtedajší život. 

hody v obcI
Stáva sa už tradíciou, že na bodovské hody obec organi-

zuje v kultúrno-športovom areáli „Hodové popoludnie“ spoje-
né s ochutnávkou pečených kačiek, podávaných s domácimi 
žemľovými knedlíčkami a kapustou a kačacou pečienkou s lokšami. 
Tak tomu bolo aj tento rok 15. septembra 2018. Opäť nechý-
bal ani čerstvý burčiak a dobrá nálada, o ktorú sa postarala 
domáca kapela KB-Band. Keďže počasie vyšlo, dobrá nálada 
udržala návštevníkov hodovej zábavy do neskorých nočných 
hodín.  



ZPOZ

dIvadlo noRmálka z tRenČína 
Divadlo Normálka z Trenčína sa po malej odmlke opäť 

predstavilo 16. septembra 2018 v kultúrno-športovom areáli 
našej obce divadelnou hrou Tímbilding. Hra oslovila takmer 
všetkých prítomných divákov, pretože dnešná doba mobilov 
prináša so sebou aj mnoho úsmevných príhod, v ktorých sa 
sami ocitáme.  Ako tradične, divadlo zožalo veľký úspech za-
plneného hľadiska.  

slávnostný zápIs do žIvota
Dňa 25. 5. 2018 sa v zasadačke obecného úradu konal 

slávnostný zápis do života Olívie Marcinátovej, Matúša Birasa 
a Jakuba Bolecha. 

Príchod nového človeka vždy vytvára v nás dospelých 
úžasný pocit šťastia, radosti aj spolupatričnosti. Nás teší, že 
sa túto radosť mohol podeliť aj ZPOZ pri obecnom úrade 

Október nie je len mesiacom, keď príroda mení svoje farby 
do žlta, ale patrí aj mesiacom úcty k starším. A tak sa stretli 
aj v tomto roku 12. októbra naši starší občania – dôchodci 
v kultúrnom dome, kde im ZPOZ pri obecnom úrade pripravil 
slávnostné posedenie a malým občerstvením a malým dar-
čekom. 

Slávnostný príhovor predniesol starosta obce Vladimír 
Kmeťo, ktorý prítomným poprial veľa síl a šťastia v každoden-
nom živote, lásku, pokoj, veľa zdravia, tvorivých síl, pozitívnej 
energie a pohody v kruhu najbližších. 

O kultúrny program sa postarali deti zo ZUŠ v Nemšovej, 
tanečná skupina KORZO a deti z Drietomy, Tr. Stankoviec 
a Tr. Turnej.

Na záver im zahrala DH Bodovanka, kde si mohli naši seniori 
zatancovať a spoločne si zaspievať.

dôchodcI sa stRetlI v kultúRnom dome
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a privítať príchod nových občiankov našej obce. Slávnostné 
uvítanie vykonal starosta obce Vladimír Kmeťo. Rodičia sa 
zapísali do pamätnej knihy obce a prevzali si malý darček 
s kvetinkou. Kultúrnym programom miestne deti obohatili túto 
slávnostnú chvíľu. 

Rodičom prajeme pri plnení ich poslania veľa síl a Olívii, 
Matúškovi a Jakubkovi veľa zdravia a šťastia.
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mIkuláš pRIšIel medzI detI
Trošku s predstihom, v nedeľu 2. decembra prišiel potešiť 

naše deti Mikuláš na červenom autobuse.  Nedeľné popolud-
nie v kultúrnom dome zaplnenom do posledného miestečka 
sa totiž nieslo pod názvom Mikulášsky autobus. Čakanie na 
Mikuláša bolo vyplnené predstavením so živou hudbou THE 
SUSIE HAASBAND so Zuzanou Haasovou, plným fareb-
ných kostýmov, hudby, spevu, tanca a vtipných gagov. Hlavní 
predstavitelia deja, okrem zvieratiek z lesa boli ježko Pleško 
a Hviezdička. Napokon sa všetci dočkali Mikuláša s plným 
vrecom darčekov ale aj s čertami. Na záver všetci vyšli na 
ihrisko za kultúrym domom, kde Mikuláš rozsvietil vianočný 
stromček. 

počet obyvateľov 
k 31. 11. 2018: ........................   360

okrúhle výročia oslávili:
91 rokov:
Ján Kadlečík 
Anna Rozvadská 
Gustáv Ďuriš 
85 rokov
Eva Kadlečíková
80 rokov
Jaroslav Sýkora
Anna Kubáňová
75 rokov
Ivan Rozvadský
Viliam Horňáček
Jarmila Chrastinová
70 rokov
Jaroslava Zemánková
Oľga Kosnovská 
Emília Jakušová
Viliam Ďuriš
Jozef Bernát, 
Anna Drobenová
Ivan Marko
65 rokov  
Ján Petro
Emília Ďurišová
Miloslav Hrbas
Dušan Kováč
Milan Kadlečík
Ján Bolech

do obce sa prisťahovali:                                          
Marta Cholvádová (Rozvadská)
Ing. Miroslav Chrastina
Anna Chrastinová
Katarína Matláková
Emma Matláková
Lukáš Lančarič
Tomáš Balaj
Romana Balajová
Jakub Balaj
Sabína Balajová
Miroslav Revay
Daniela Revayová
Linda Revayová
Dominika Revayová

odsťahovali sa:
Tomáš Zelinka
Maroš Minárik
Miroslav Gábor
Ivana Gáborová
Lenka Surovská, rod. Mináriková

60 rokov
Miroslav Ďuriš
Zuzana Kubáňová
Milan Kubáň
Ján Rozvadský
Vladislav Rozvadský

 Jubilantom prajeme 
veľa zdravia a šťastia.

narodili sa:
Matúš Biras
Jakub Bolech
Dávid Minárik
Michaela Hálová
Filip Dovina

Novým občiankom a ich rodičom 
prajeme veľa zdravia.

zomreli:
Anna Ďurišová
Matilda Rozvadská
Mária Budayová
Ľuboš Dovina 

Pozostalým vyslovujeme 
úprimnú sústrasť.

Spoločenská rubrika

O. Marková

zosobášili sa:
Mgr. Lucia Talianová, rod. Chrastinová a Martin Talian
Michal Chrastina a Mgr. Martina, rod. Šebáňová
Martin Minárik a Vladimíra, rod. Veliačiková
Ing. Peter Chrastina a Mgr. Terézia, rod. Vrábliková
Lenka Surovská, rod. Mináriková a Juraj Surovský
Novomanželom prajeme veľa šťastia na spoločnej ceste životom.
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kúpele v ReGIóne
Kúpele Trenčianske Teplice sú slo-

venskou akciovou spoločnosťou, ktorá 
na základe osobitnej licencie poskytuje 
kúpeľnú liečebnú starostlivosť a využí-
va prírodné liečivé zdroje, ďalej posky-
tuje doplnkové služby, organizuje kul-
túrne a spoločenské podujatia, kurzy, 
školenia a semináre v meste Trenčian-
ske Teplice. 

Obec Krivosúd-Bodovka podpísala 
s kúpeľami zmluvu, ktorej predmetom 
je úprava práv a povinností jej účast-
níkov, ktoré vzniknú pri ich vzájomnej 
spolupráci v rámci vzájomných plnení v 
súvislosti s realizáciou projektu „Kúpe-
le v regióne“.

Kúpele Trenčianske Teplice sa na 
základe tejto Zmluvy zaväzujú počas 
jej trvania v rámci realizácie projektu 
„Kúpele v regióne“ poskytovať pre ob-
čanov s trvalým pobytom v našej obci 
zľavu vo výške 50% na vstup do ter-
málnych bazénov SINA, Bazén MUDr. 
Čapka, PII, PIII a Bazén Krym v Tren-
čianskych Tepliciach, zľavu vo výške 
30% na vstup do vonkajšieho bazéna 
GRAND v Trenčianskych Tepliciach.

Podmienky poskytnutia zľavy:
-  vstup do termálnych bazénov SINA, 

Bazén MUDr. Čapka, PII, PIII a Ba-
zén Krym je možný len pre osoby 
s vekom nad 18 rokov, vstup do ter-
málnych bazénov je možný len po 
zakúpení vstupenky v Predaji pro-
cedúr (budova Kaštieľ);

-  vstup do bazénu Grand je pre osoby od 
3 do 14 rokov umožnený len v sprievode 
dospelej osoby, vstupenku je potreb-
né si zakúpiť priamo v bazéne Grand 
(budova Rehabilitačný bazén);

-  zľavy nie sú kumulovateľné a sú ne-
prenosné, platia vždy pre 1 osobu 
a až po jej preukázaní sa platným ob-
čianskym preukazom s trvalým poby-
tom v obci;

-  vstup do bazénov je podmienený voľ-
nou kapacitou daného bazénu (od-
porúča sa včasná rezervácia vstupu 
do termálnych bazénov).

Názov bazénu / Cena v EUR / Čistý čas v min. / % zľavy / Cena po zľave v EUR
Bazén SINA so suchým zábalom 9,30 20 + 10  50  4, 65
Bazén MUDr. ČAPKA 
so suchým zábalom  7,50 20 + 10  50  3,75
Bazén PII, PIII, Bazén Krym
so suchým zábalom           7,50 20 + 10  50 3,75
Bazén GRAND   5,45 60 + 20  30    3, 81

Cenník s uvedenými zľavami je platný od 1. decembra 2018.
Platnosť akcie „Kúpele v regióne“ je vymedzená počas nasledovného obdobia:

od 1. decembra 2018 do 23. decembra 2018 a od 2. januára 2019 do 28. februára 2019.
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