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Vážení spoluobčania!
Opäť je tu nový rok. Všetci sme prekročili prah starého roku a zároveň sme sa dotkli nového. Je pred nami 366 dní, celý rok 

nových šancí a príležitostí. Môžeme na sebe pracovať, zdokonaľovať sa, malými krokmi sa meniť...

Už je to viac ako rok, odkedy som získal vašu dôveru a stal 
som sa starostom obce. Bol to rok plný nových vecí, zmien, 
očakávaní, hľadaní nových riešení, príjemných stretnutí s vami, 
ale aj rok plný starostí, problémov, pochybností či nejasností. 
Rok 2019 je za nami a každý z nás sa ho snažil naplniť najlep-
šie ako vedel, či už v oblasti rodinnej, pracovnej alebo osob-
nej. Život nám prináša množstvo rôznych situácií a prekážok, 
no je len na nás, ako sa s nimi dokážeme vysporiadať. Držím 
každému palce, aby ich mal čo najmenej a keď sa už objavia, 
aby ste ich úspešne prekonávali. V novom roku 2020 chceme 
pokračovať v budovaní a zveľaďovaní našej obce a veríme, 
že sa i vy budete so záujmom podieľať na jej rozvoji a všetci 
spoločne priložíme ruku k dielu pre zlepšenie kvality života 
v obci. Všetko, čo sa doteraz robilo, ale aj to, čo plánujeme 
robiť v obci, sa robí pre zlepšenie a skvalitnenie nášho ži-
vota. V našej obci je momentálne veľa toho, čo treba vylepšiť, 

skrášliť, ale i vybudovať. Na to je potrebné veľa práce či úsilia, 
no i spolupráce, tolerancie a ochoty od vás, občanov. Aj ja som 
sa vás snažil nesklamať, a preto vám ešte raz ďakujem za 
prejavenú dôveru. 

Vážení čitatelia, 
súčasťou nášho života nie je len práca, ale treba aj pozdvih-

núť ducha, zveľadiť telo a zabaviť sa. Rád by som preto vy-
zdvihol i aktivity v oblasti kultúrneho, športového či spoločen-
ského života v našej obci. Snažili sme sa podporovať, tak ako 
doteraz, všetky akcie a aktivity v kultúrnej, športovej či spolo-
čenskej oblasti, ktorých je vďaka ochotným ľuďom stále mno-
ho. Zároveň pokračujeme vo fašiangovej tradícii – zabíjačke, 
v organizovaní čerešňových slávností a ďalších akcií, ktoré sú 
uvedené v inej časti novín. Za toto patrí moja vďaka všetkým, 
ktorí prispeli či už finančne, organizačne, svojou účasťou, ale-
bo akýmkoľvek iným spôsobom. Sme otvorení novým nápa-



2

Z MIESTNEJ SAMOSPRÁVY

dom či konštruktívnej kritike a pevne verím, že naša obec 
v tomto roku ešte viac ožije a jej dobré meno sa bude šíriť čo 
najďalej.

Prichádzajúci rok je rokom parlamentných volieb, ktoré 
budú rozhodujúce pre smerovanie financovania obcí a sme-
rovanie celej našej krajiny. Preto vám, vážení občania, prajem 
správne rozhodnutie a ja osobne si želám čo najvyššiu účasť 
našich občanov v parlamentných voľbách ako vyjadrenie ná-
zoru a rozhodnutia našich občanov.

V mojom želaní do nového roka sa chcem zároveň poďa-
kovať všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili o rozvoj, zveľadenie, 
reprezentáciu a údržbu majetku našej obce, či prispeli k rozvoju 
kultúry či športu. Veľmi si cením spoluprácu so všetkými orga-
nizáciami pôsobiacimi v obci, súkromnými spoločnosťami, ale 

aj jednotlivcami – vami občanmi. Dovoľte mi z celého srdca 
zaželať vám v novom roku pevné zdravie, pokoj v rodinách, 
veľa pracovných a osobných úspechov. Nech nestrácate 
radosť zo života a vieru v to, že zlé sa vám podarí preko-
nať a opäť vo vašom živote bude svietiť slnko. Budem sa zo 
všetkých síl snažiť naďalej napĺňať vaše potreby a záujmy. 
Ešte raz ďakujem všetkým našim obetavým občanom, pod-
nikateľom, poslancom obecného zastupiteľstva, ako aj všet-
kým zainteresovaným, ktorí doteraz pomohli obci a prispeli 
akýmkoľvek spôsobom k jej rozvoju, oživeniu spoločenského, 
kultúrneho i športového života.

V novom roku vám v mene svojom a tiež i v mene svojich 
spolupracovníkov, v mene všetkých poslancov obecného za-
stupiteľstva prajem veľa síl a šťastia v každodennom živote!

Richard Kubáň, starosta obce

ZIMNÁ ÚDRŽBA CIEST V NAŠEJ OBCI
Z roka na rok nám na uliciach pribúdajú odparkované autá, ktoré obmedzujú nielen vykonávanie zimnej údržby ciest, ale najmä 

ostatných občanov, či už idúcich pešo alebo v automobiloch. 

Automobily je potrebné parkovať v garážach, vo svojich dvoroch, na vyhradených parkovacích miestach tak, aby neprekážali 
v pohybe na miestnych komunikáciách hlavne v zimnom období. Preto vyzývame všetkých obyvateľov obce, aby zabezpečili 
priechodnosť miestnych komunikácií a verejných priestranstiev pre vykonávanie zimnej údržby odhŕňania snehu.

KOMUNÁLNE A TRIEDENÉ ODPADY V NAŠEJ OBCI
Už v minulom čísle Bodovských novín  sme upozorňovali 

občanov, že poplatky za komunálne odpady (KO) pôjdu hore, 
a tak treba čo najviac triediť. Veď nádoby na separovanie 
máme v dostatočnom množstve a zvýšila sa aj frekvencia 
ich vývozov. No ešte stále občania netriedia tak, ako by sme 
si predstavovali a chceli. Od 1. 3. 2020 je štátom zavedený 
nový systém spoplatňovania uloženia KO, ktorý určuje výšku 
poplatku za 1 tonu odpadu podľa toho, do ktorej kategórie 
sa podľa percentuálneho vytriedenia obec zaradí. V  tabuľke 
a pod ňou je úroveň vytriedenia, ktorú dosiahla naša obec za 
rok 2018:

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.
Položky a sadzby za uloženie zmesového komunálneho od-
padu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku 
odpadov v euro.t-1

Tabuľka č. 1
Položka Úroveň 

vytriedenia 
komunálne-
ho odpadu 
x v %

Sadzba za príslušný rok v € . t-1

2019 2020 2021 a 
nasl. roky

1 ≤10 17 26 33
2 10 < x ≤ 20 12 24 30
3 20 < x ≤ 30 10 22 27
4 30 < x ≤ 40 8 13 22
5 40 < x ≤ 50 7 12 18
6 50 < x ≤ 60 7 11 15
7 x > 60 8 11 11

    
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018: 24,54 %
Sadzba poplatku pre rok 2019 za uloženie zmesového komu-
nálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) 
na skládku odpadov v euro.t-1 10,00 € (platná od 1. 3. 2019 
do 28. 2. 2020)

Takže tento poplatok platí do konca februára a ak zosta-
neme v podobných percentách aj za rok 2019, tak sa nám 

sadzba za 1 tonu dvíha z 10 na 22 eur. 
Pre porovnanie vám prinášame aj tabuľky, koľko KO nám 

Marius Pedersen vyviezol v r. 2018 a za rok 2019, z čoho je 
zrejmé, že množstvo KO sa nám viditeľne neznížilo!: 
2018 2019
mesiac hmotnosť v t mesiac hmotnosť v t
január 4,4 január 4,2
február 4,4 február 4,2
marec 3,9 marec 4,4
apríl 7,08 apríl 7,2
máj 4,24 máj 4,54
jún 3,68 jún 3,88
júl 3,98 júl 3,66
august 4,1 august 3,82
september 4,5 september 5,8
október 6,82 október 4,36
november 4,3 november 4,0
december 4,2 december 4,3

Treba podotknúť, že už tento rok sme doplácali na vývoz 
KO z obecných prostriedkov, ktoré mohli byť použité na iné 
účely, a keďže sa tieto poplatky zvyšujú, neostávalo nám nič 
iné, len zvýšiť poplatok za vývoz KO v obci z 0,06 eur na deň 
a osobu na 0,07 eur, čiže ročný poplatok na jednu fyzickú aj 
právnickú osobu a podnikateľov za vývoz KO a DSO bude 
25,50 eur. Úľavy zostávajú v pôvodnej výške. Obecné zastu-
piteľstvo schválilo toto zvýšenie poplatku na obecnom zastu-
piteľstve 11. 12. 2019.

Chceli by sme preto apelovať na všetkých občanov, 
keďže hmotnosť vyvezeného KO sa váži na zbernom dvo-
re, aby sa snažili tie zložky, na ktoré máme kontajnery na 
separovanie (papier, kovy, sklo, tetrapaky + plasty) pocti-
vo triediť, nie však na úkor toho, že sa nám začnú množiť 
čierne skládky v obci a v jej okolí !!!
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AKO SME HOSPODÁRILI S VODOU V ROKU 2019?
Väčšina obyvateľov si už nevie predstaviť život bez vody 

z verejného vodovodu. Ten sme začali budovať pred 20 rokmi 
a po nekonečných problémoch s dodávateľom, resp. sub-
dodávateľmi stavby vodovodu spojených s komplikovaným 
financovaním barterovým systémom miestnej urbárskej spo-
ločnosti s hlavným dodávateľom za financie z ťažby štrku na 
diaľnicu a úverom obce z bánk, sa vodovod kolaudoval a dal 
do užívania pred 9 rokmi. To bolo ešte vody v prameni bohato 
a drobnú haváriu na trase užívatelia ani nespozorovali. Situá-
ciu sa ale zmenila. Hladina spodnej vody klesla takmer o 1 m 
a odberateľov je oveľa viac, pretože napojených je viac ako 
90 % obyvateľstva vrátane nových rodinných domov postave-
ných za posledných 10 rokov. 

Odber vody v roku 2019 bol monitorovaný a štatistické úda-
je o spotrebe sa zasielajú na VÚVH Bratislava, ako aj výsled-
ky rozborov pitnej vody na RÚVZ v Trenčíne. Najmenší odber 
sme zaznamenali v januári 2019 – 779 m³, najväčší odber bol 
v októbri 2019 – 1 298 m³. Najmenší denný odber bol 19 m³, 
najväčší odber bol 56 m³.

Obec používa na dezinfekciu vody chlorátor umiestnený v čer-
pacej stanici. Chlórovanie vody je proces, kedy sa pridáva 
elementárny chlór (v našom prípade chlórnan sodný) do vody 
za účelom jeho  čistenia, aby bola vhodná na konzumáciu člo-
vekom ako pitná voda. Ide o proces, ktorý umožňuje účinne 
predchádzať šíreniu infekčných chorôb vodou.

Chlórovanie vody niekedy vyvoláva nespokojnosť odbera-
teľov pre jeho zapáchanie. V minulom roku sme však museli 
pristúpiť k výraznejšiemu chlórovaniu po havárii spôsobenej 
znečistením vodného zdroja z prívalových vôd. Chcel by som 
upozorniť, že používaním chlóru sa výrazne obmedzuje ší-
renie vodou prenosných infekčných chorôb, pretože je účin-
ný proti takmer všetkým baktériám a vírusom.  V súčasnosti 
kontrolujeme hodnotu voľného chlóru vo vodovode, ktorá sa 
pohybuje do 0,2 ppm (0,2 mg/l = 0,2 g/m³), maximálna povo-
lená je 0,3 ppm.

Niektorí, ktorí ešte majú vodu v studniach, sú prepojení 
s verejným vodovodom a vodu zo studní využívajú hlavne 
v lete pri polievaní alebo napúšťaní bazénov. Nič proti tomu, 
pokiaľ sa nemieša voda v jednom potrubí zo studní a z vodo-
vodu. Obec vynakladá značné finančné prostriedky na kontro-
lu vzoriek pitnej vody z domácností i zo samotného vodného 
zdroja priebežne počas celého roka. Pokiaľ používame jedno 
potrubie na vodu zo studní i z verejného vodovodu, môže to 
spôsobiť znehodnotenie pitnej vody v celej obci a veľmi ťažké 
odhalenie príčiny. Preto je takéto prepojenie neprípustné.

Čo sa týka hospodárenia s pitnou vodou, vieme, že jej ne-
máme toľko, aby sme s ňou nezaobchádzali šetrne. Vzhľa-
dom na nízku hladinu, vodu z prameňa prečerpávame do vo-
dojemu 20 hodín denne v množstve 1300 l/hod. V noci 
a dopoludnia má čerpadlo krátke prestávky. To stačí na po-

krytie dennej spotreby pitnej a úžitkovej vody v obci. Problém 
nastáva iba vtedy, keď je odber vody nárazovo príliš veľký, čo 
sa stáva hlavne v lete pri napúšťaní bazénov, resp. polievaní 
záhrad. Chcel by som touto cestou informovať odberateľov 
vody, aby pri jednorazových odberoch nad 2 000 litrov odber 
nahlásili na obecný úrad alebo priamo prevádzkovateľovi vo-
dovodu, ktorý mu pridelí čas napúšťania vody a určí ho tak, 
aby odber neovplyvnil pokrytie kapacity čerpadla zásobujú-
ceho vodojem, z ktorého po väčšom poklese vody prestanú 
čerpadlá zásobujúce obec fungovať.

Druhým najčastejším prerušením dodávky je prerušenie 
spôsobené haváriou na trase. Stáva sa to hlavne po zime, 
keď zamŕzajú vodomery a po poľavení mrazov „vystreľujú“ 
a voda voľne prúdi do šachty resp. na terén. Niekedy trvá 
dlho, kým nájdeme príčinu úbytku vody na trase takmer 3 km. 

Aj keď tohtoročná zima nie je taká, ako by sme si priali, ve-
rím že ešte nepovedala posledné slovo a do jari sa dočkáme 
ešte aj dostatočnej snehovej prikrývky, ktorá je dôležitá nielen 
pre pôdu, ale aj pre deficit spodných vôd. To však nezname-
ná, že svoje vodomerné šachty si nemusí každý zabezpečiť 
proti zamrznutiu vodomeru.

Aký je ďalší plán obce?
Obec má konečne právoplatné územné a stavebné povo-

lenie na rozšírenie vodovodu z nového vodného zdroja – vrtu 
za dedinou. Obec v súčasnosti pripravuje materiály pre ve-
rejné obstarávanie dodávateľa prác a bude žiadať o finančnú 
pomoc od štátu, pretože z vlastných prostriedkov by takúto 
investíciu nepokryla. Vláda v tomto roku schválila 500 milió-
nov eur na roky 2020 – 2030 na dobudovanie verejných vodo-
vodov v menších obciach pod 2 000 obyvateľov. Žiadosti sa 
podávajú raz ročne na environmentálny fond SR. Ako uspe-
jeme, nezávisí len od nás. Dúfam, že komisia, ktorá prideľuje 
peniaze, nebude prihliadať na politické tričká a hľadať príči-
ny, prečo finančné prostriedky neposkytnúť. Po voľbách bude 
pravdepodobne na ministerstvách „prievan“ a čas tentoraz, 
keď máme takmer všetko pripravené, nepracuje pre nás.    

V minulom roku obec v rámci tohto projektu začala svojpo-
mocne realizovať oplotenie 1. stupňa vodného zdroja a prístu-
povú komunikáciu k zdroju. V tomto roku by sme chceli tieto 
objekty svojpomocne aj dokončiť. Taktiež chceme prijať opa-
trenia proti znehodnoteniu vodného zdroja počas prívalových 
dažďov z miestneho potoka, aby sa neopakovala situácia 
z minulého roka.

Verím, že disciplinovaným hospodárením s pitnou vodou sa 
nám podarí čo najdlhšie udržať prevádzku vodovodu dodáv-
kou vody z existujúceho prameňa „Rybník“ a čo najskôr začať 
s výstavbou vodovodu z nového zdroja z 90-metrového vrtu, 
v ktorom je vody dosť.

Ing. Vladimír Kmeťo, správca vodovodu 

Výstavba oplotenia ochranného pásma vodného zdroja Prístupová komunikácia k vodnému zdroju
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ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenia z rokovania Obecného 
zastupiteľstva v Krivosúde-Bodov-
ke, ktoré sa konalo 8. 2. 2019

Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
- zobralo na vedomie správu o plnení 

uznesení,
- zobralo na vedomie plnenie rozpočtu 

obce za rok 2018,
- schválilo VZN obce č. 1/2019 o úpra-

ve cien za prenájom hrobových miest 
na území obce Krivosúd-Bodovka,

- zobralo na vedomie harmonogram 
organizačno-technického zabezpe-
čenia k voľbám prezidenta SR kona-
ného 16. 3. 2019,

- zobralo na vedomie správu o organi-
začnom zabezpečení fašiangov, 

- zobralo na vedomie organizovanie 
akcie Spojme sa pre peknú obec 
v rámci jarného upratovania obce, 

- vyhlásilo v zmysle §18 a) ods. 2 zá-
kona SNR č. 369/1990 Zb. o obec-
nom zriadení v platnom znení voľbu 
hlavného kontrolóra obce Krivosúd-
-Bodovka na deň  27. 2. 2019,

- schválilo zverejnenie výzvy na webo-
vej stránke obce a v médiách,

- schválilo kvalifikačné predpoklady, 
náležitosti prihlášky a ďalšie predpo-
klady na  voľby hlavného kontrolóra 
obce Krivosúd-Bodovka,

- schválilo volebnú komisiu pre vy-
konanie voľby hlavného kontrolóra 
obce Krivosúd-Bodovka, 

- schválilo predložený pôsob voľby 
hlavného kontrolóra,

- zobralo na vedomie Informáciu sta-
rostu obce o ukončení pochovávania 
na cintoríne,

- zobralo na vedomie informáciu o žia-
dosti JDS o založenie ZO JDS v Kri-
vosúde-Bodovke, 

- zobralo na vedomie informáciu o mož-
nosti získať grant z Nadácie COOP 
Jednota,

- zobralo na vedomie informáciu o po-
trebe kúpy nového počítača,    

- zobralo na vedomie informáciu o do-
stavbe zastávok v obci a revitalizácii 
okolia novovybudovanej zastávky,

- zobralo na vedomie informáciu k mož-
nosti rekonštrukcie verejného osvet-
lenia,

- zobralo na vedomie žiadosť Mariana 
Bolecha na rekonštrukciu mostu cez 
potok,

- schválilo zápisy do kroniky obce za 
rok 2018.

Uznesenia z rokovania Obecného 
zastupiteľstva v Krivosúde-Bodov-
ke, ktoré sa konalo 13. 3. 2019

Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
- neschválilo žiadosť Ing. Alexandra 

Kamaráša a Ely Kamarášovej o od-

kúpenie pozemku, 
- schválilo za hlavného kontrolóra 

obce Ing. Roberta Lacka,
- zobralo na vedomie informáciu sta-

rostu obce o rozšírení Čerešňových 
slávností o kultúrnu časť, vystúpenia 
folklórnych súborov v spolupráci s p. 
Bolechom,

- zobralo na vedomie informáciu o žia-
dosti p. Balaja z bytu č. 6 o možnosť 
vykurovania tuhým palivom,

- zobralo na vedomie informáciu o za-
bezpečení hudobnej produkcie na 
Čerešňové slávnosti – hudobnou 
skupinou KB Band,

- zobralo na vedomie informáciu o za-
bezpečení architektonického rieše-
nia nového cintorína. 

Uznesenia z rokovania Obecného 
zastupiteľstva v Krivosúde-Bodov-
ke, ktoré sa  konalo 12. 4. 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
- zobralo na vedomie správu o plnení 

uznesení,
- zobralo na vedomie plnenie rozpočtu 

obce za 1. štvrťrok 2019,
- zobralo na vedomie informáciu k voľ-

bám do europarlamentu, 
- zobralo na vedomie  technicko-orga-

nizačné zabezpečenie čerešňových 
slávností,  

- zobralo na vedomie vedomie tech-
nicko-organizačné zabezpečenie 
stavania mája dňa 30. 4. 2019, 

- zobralo na vedomie informáciu o pre-
sune termínu organizácie zápisu 
detí, 

- neschválilo žiadosť r. Balajovej o zní-
ženie nájmu na byt č. 6,

- zobralo na vedomie informáciu sta-
rostu obce o nutnosti oplotenia nové-
ho vodného zdroja, 

- zobralo na vedomie informáciu sta-
rostu obce o ponuke na letecké foto-
grafovanie obce,

- zobralo na vedomie zabezpečenie prí-
prav kultúrno-športovej akcie k MDD,

- zobralo na vedomie informáciu o mož-
nosti predaja pečiva formou pojazd-
nej predajne,

- zobralo na vedomie informáciu o nut-
nosti opravy vývesnej tabule na cin-
toríne.

Uznesenia z rokovania Obecného 
zastupiteľstva v Krivosúde-Bodov-
ke, ktoré sa konalo 6. 6. 2019

Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
- zobralo na vedomie správu o plnení 

uznesení,
- zobralo na vedomie  technicko-orga-

nizačné zabezpečenie čerešňových 
slávností 15. 6. 2019,   

- schválilo záverečný účet obce Kri-

vosúd-Bodovka za rok 2018 a ce-
loročné hospodárenie obce za rok 
2018 bez výhrad,

- schválilo použitie prebytku hospodá-
renia v sume 6.888,02 € zisteného 
podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. 
a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov a použitie zisku 
z podnikateľskej činnosti v sume 
95,05 € na tvorbu rezervného fondu: 
6.983,07 €,

- schválilo individuálnu výročnú sprá-
vu obce Krivosúd-Bodovka za rok 
2018 bez výhrad,

- schválilo návrh plánu kontrolnej čin-
nosti na 2. polrok 2019,

- zobralo na vedomie informáciu sta-
rostu obce o cenovej kalkulácii na 
oplotenie nového vodného zdroja, 

- zobralo na vedomie informáciu sta-
rostu obce o ponuke na doplnenie 
kamerového systému v obci.

Uznesenia z rokovania Obecného 
zastupiteľstva v Krivosúde-Bodov-
ke, ktoré sa konalo 6. 9. 2019

Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
- zobralo na vedomie správu o plnení 

uznesení,
- zobralo na vedomie správu nezávis-

lého audítora z auditu účtovnej zá-
vierky obce k 31. 12. 2018,

- zobralo na vedomie čerpanie rozpoč-
tu obce za 1. polrok,

- schválilo úpravu rozpočtu medzi kapi-
tolami, bez zmeny príjmov a výdavkov,

- schválilo miestnu povodňovú komisiu,
- schválilo plán organizácií kultúrnych 

podujatí do konca roka 2019:
- organizovanie hodovej zábavy spo-

jenej s tradičnými kačacími hodmi 
14. septembra 2019,

- organizovanie predstavenia divadla 
Normálka v kultúrno-športovom areáli 
obce 13. septembra 2019,

- organizovanie posedenia dôchod-
cov v kultúrnom dome pri príležitosti 
Mesiaca úcty k starším – 18. októbra 
2019,

- organizovanie Mikulášskeho večier-
ka pre deti – 6. decembra 2019,

- zobralo na vedomie informáciu sta-
rostu obce o pristavení kontajnera na 
deň 18. 10. 2019,

- zobralo na vedomie informáciu sta-
rostu o zabezpečení novej vývesnej 
tabule na cintoríne.

Uznesenia z rokovania Obecného 
zastupiteľstva v Krivosúde-Bodov-
ke, ktoré sa konalo 30. 10. 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
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- schválilo Všeobecne záväzné nariade-
nie obce Krivosúd-Bodovka č. 2/2019 
o poskytovaní sociálnych služieb, 
o spôsobe a výške úhrad za sociálne 
služby obce Krivosúd-Bodovka,

- zobralo na vedomie správu o zakúpe-
ní smetných nádob na separovaný 
zber k miestnemu cintorínu + nutnosť 
upratania v okolí smetných nádob.

Uznesenia z rokovania Obecného 
zastupiteľstva v Krivosúde-Bodov-
ke, ktoré sa konalo 11. 11. 2019

Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
- zobralo na vedomie správu o plnení 

uznesení,
- zobralo na vedomie čerpanie rozpoč-

tu obce za 3. štvrťrok 2019,
- schválilo úpravu rozpočtu medzi ka-

pitolami, so zmenami príjmov a vý-
davkov

- zobralo na vedomie správu o ponuke 
firmy Aquatec VFL, s.r.o., na kom-
pletnú technologickú linku ČOV AT 
20 pre bytovku a OcÚ Krivosúd-Bo-
dovka,

- schválilo podľa príslušných usta-
novení zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v platnom znení/
resp. príslušných ustanovení Štatútu 
daného mesta alebo obce prijatie 
Municipálneho úveru – Univerzál 
(ďalej len „úver“) vo výške 55.000 € 

poskytnutého zo strany Prima Ban-
ka Slovensko, pobočka Trenčín na 
financovanie výmeny ČOV AT 20 pre 
bytovku a OcÚ Krivosúd-Bodovka,

- zobralo na vedomie informáciu sta-
rostu obce o termíne mikulášskeho 
večierka na deň 5. 12. 2019. 

Uznesenia z rokovania Obecného 
zastupiteľstva v Krivosúde-Bodov-
ke, ktoré sa  konalo 11. 12. 2019

Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
- zobralo na vedomie správu o plnení 

uznesení,
- schválilo návrh plánu kontrolnej čin-

nosti na 1. polrok 2020,
- schválilo Všeobecne záväzné nariade-

nie obce Krivosúd-Bodovka č. 3/2019 
o miestnych daniach, miestnom po-
platku za komunálne odpady a drob-
né stavebné odpady na území obce 
Krivosúd-Bodovka,

- schválilo návrh rozpočtu obce na rok 
2020,

- zobralo na vedomie návrh rozpočtu 
obce na roky 2021 a 2022,

- schválilo dohodu o pracovnej činnos-
ti s p. Dušanom Markom za účelom 
zabezpečenia zimnej údržby MK,

- zobralo na vedomie plán kultúrnych 
podujatí na rok 2020,
- detský maškarný ples – február 2020,
- fašiangy – 15. 2. 2020,

- 75. výročie oslobodenia obce – 8. 4. 
2020,

- stavanie mája – 30. 4. 2020,
- Deň matiek – 10. 5. 2020,
- Folklórny festival – 30. 5. 2020,
- MDD  + Cyklo preteky o pohár Sta-

rostu obce – 6. 6. 2020,
- Čerešňové slávnosti v obci – 20. 6. 

2020,
- Hody –12. 9. 2020,
- Posedenie s dôchodcami – 16. 10. 

2020,
- Lampiónový sprievod – 24. 10. 2020,
- Mikuláš – 5. 12. 2020,

- zobralo na vedomie plán zasadnutí 
obecného zastupiteľstva na rok 2020
7. 2., 3. 4., 5. 6., 4. 9., 6. 11., 11. 12.,

- schválilo zápisy do kroniky obce za 
rok 2017, 

- schválilo mesačný plat starostu 
v súlade so zákonom NR SR č. 
253/1994 Z. z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest v znení neskor-
ších  predpisov v rozsahu určenom 
obecným zastupiteľstvom,

- zobralo na vedomie informáciu o spus-
tení novej webovej stránky obce,

- zobralo na vedomie informáciu o nut-
nosti dopracovania podkladov do 
konca roku 2019 pre vydanie obec-
ných novín v januári 2020, 

- zobralo na vedomie informáciu o nut-
nosti opravy kosačiek v zimnom ob-
dobí.

Každoročne na jar vyzývame občanov, aby sa zapojili do 
upratovania svojich, ale aj verejných priestranstiev v na-
šej obci. Aj v roku 2019 to nebolo inak. Upratovanie býva 
vždy spojené aj s pristavením veľkoobjemového kontajnera 
pod cintorínom a zberom nebezpečného odpadu a elektrood-
padu pri obecnom úrade. Dňa 5. apríla 2019 bola vyhlásená 
brigáda na novom a starom cintoríne a v kultúrno-športovom 
areáli obce. Počasie nám prialo, a tak sa na cintoríne zišli nielen 
dôchodcovia, ale aj mladšie ročníky a aktivační pracovníci. 
Ihrisko si zobrali do parády miestne mamičky, ale pomáhali 
aj oteckovia. Na cintorín sa pred sviatkom zosnulých dokúpili 
nové smetné nádoby na triedenie odpadu, preto vás všetkých 
žiadame o ich používanie. Pri dome smútku bola vymenená  
informačná tabuľa. Aktivační pracovníci urobili nové nátery 
na priečelí zastrešenia a dverách domu smútku, v tomto roku 
plánujeme výmenu starého pletiva na cintoríne za nové. Ďa-
kujeme všetkým, ktorí sa zapojili do upratovania. 

V rámci skrášľovacích prác v obci sme zrealizovali výsadbu 
zelene a kvetov pri otoči autobusu na hornom konci. Aj okolie 
kultúrneho domu sa dočkalo úpravy. Zabezpečili sme nové 
lavičky pre občanov, ktoré bývajú plné hlavne v piatok poobe-
de, keď ľudia čakajú na pojazdnú predajňu pečiva. Z plochy 
pred bočným vchodom sme premiestnili zberové kontajnery 
na triedený odpad pri požiarnu zbrojnicu a obecní poslanci 
brigádnicky vybudovali novú zámkovú dlažbu, ktorá sa nám, 
dúfame, dobre osvedčí už teraz pri fašiangoch. V zostávajú-
com priestore plánujeme na jar vysadiť zeleň, aby bolo toto 
naše „obecné námestíčko“ naozaj pekné a reprezentatívne. 
Tento rok by sme chceli opraviť aj vonkajšie WC pri kultúrnom 
dome, ktoré je potrebné pri rôznych miestnych akciách, ale aj 
stále častejších rodinných oslavách. Teší nás, že si občania 
pri rôznych jubileách vyberajú náš kultúrny dom na usporia-
danie rodinnej oslavy, a preto chceme aj jeho materiálne vy-
bavenie stále zlepšovať. Zakúpili sme nový elektrický šporák 
s rúrou a súpravu na ohrievanie jedla.
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PREDAJŇA V NAŠEJ OBCI
Ešte vo februári ukončili manželia Heglasovci prevádzku 

v našich potravinách. Takže opäť sme hľadali riešenia ako ďa-
lej, keďže povedzme si to na rovinu – naša malá obec riadnu 
prevádzku neuživí a takmer všetci uprednostňujú v dnešnej 
dobe veľké nákupy v hypermarketoch. Svoju prevádzku tiež 
zrušila aj pojazdná predajňa mäsa Faltýnek – Dobre Gazduj, 
ktorá do obce jazdila raz za dva týždne a bola medzi občanmi 
obľúbená.

Čo nás ale veľmi potešilo, už 1. mája začala do našej obce 
každý piatok – o 13.30 jazdiť pojazdná predajňa zo Bziniec 
pod Javorinou a stále sa teší enormnému záujmu zo strany 
obyvateľov. Každý piatok sa už pol hodinku pred predajom 
schádzajú občania a dôchodcovia, nielen aby si poklebetili, 
čo je v dedine nové, ale hlavne aby sa im ušlo všetko, čo 
chcú kúpiť. A keď sa otvoria dvierka na pojazdnej predajni, tak 
vás ovanie taká vôňa čerstvého pečiva a koláčikov, že sa jej 
naozaj nedá odolať. Výborný výber, kvalita aj ceny. Kto ešte 
nevyskúšal, nech tak urobí.

Koncom júla nakoniec našu prevádzku obecných potravín 
otvorila sl. Matulíková, nájomníčka našej bytovky. Ponúka 
hlavne trvanlivé potraviny, drogériu a hygienické potreby, ná-
poje alko aj nealko, ale aj chladený tovar ako balené salámy, 

maslo, mlieko, jogurty. Pečivo môže podľa záujmu zabezpečiť 
na objednávku. Otváracie hodiny sú vyvesené na dverách ob-
chodu, môžete ich nájsť aj na webovej stránke obce.

V auguste sa nám prihlásila aj nová pojazdná predajňa 
mäsa a mäsových výrobkov z Myjavy, ktorá ponúka bravčové 
a hovädzie mäso a bravčové výrobky z regionálnych chovov 
v myjavskej oblasti. Prichádza pravidelne 1-krát do týždňa 
v utorok o 11. hodine pred kultúrny dom. Čo nás teší, občania 
si už zvykli na tento systém a sú dni, keď sa predajňa zdrží 
u nás aj hodinu pre záujem občanov.

ČO PRIPRAVUJEME
Ani v novom roku nebudeme zaháľať. Pripravujeme rekonštrukciu ďalších dvoch zastávok v obci, na ktoré máme schválené 

finančné prostriedky na realizáciu projektu z MAS Inovec. Ďalej budeme pokračovať v rekonštrukcii Hasičskej zbrojnice 
v centre obce.

Je pripravená úplná výmena poškodenej ČOV pri kultúrnom dome, čaká sa na zlepšenie počasia, aby sme mohli realizovať 
potrebné stavebné práce.

Pokračujú práce na rekonštrukcii verejného vodovodu – posilnenie výdatnosti pitnej vody náhradným vodným zdro-
jom z vrtu za dedinou (konkrétnejšie v článku Ako sme hospodárili s vodou...).  Je pripravené zapojenie rozvodnej elektrickej 
skrine, vybudovalo sa premostenie k vrtu, boli zabetónované stĺpiky na oplotenie a zakúpené pletivo, ktoré chceme osadiť 
v jarných mesiacoch.

Rozpracované máme i ďalšie projekty, ktorých realizácia bude závisieť vo veľkej miere od vyhlásených výziev a našej úspeš-
nosti v čerpaní zdrojov Európskej únie.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

Voľby do Európskeho parlamentu 2019 

Prezident sa tentokrát na Slovensku volil v 2 kolách, keď-
že v 1. kole žiadny kandidát nezískal nadpolovičnú väčšinu 
hlasov. 

1. kolo sa uskutočnilo 16. marca a 2. kolo 30. marca 2019. 
Pre obe kolá bola predsedníčkou 5-člennej okrskovej voleb-
nej komisie Mgr. Lucia Talianová. V prvom kole mali voliči na 
výber z 15 kandidátov. V druhom kole hlasovali  voliči v našej 
obci takto:
Počet zapísaných voličov:     284

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:  174
Počet platných odovzdaných hlasov:   172

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:
1. Zuzana Čaputová, Mgr.:   85 hlasov
2. Maroš Šefčovič, JUDr., PhD.:   87 hlasov

Prezidentkou sa stala Zuzana Čaputová, prvá žena na čele 
štátu nielen v histórii Slovenskej republiky, ale aj bývalého 
Československa.

Voľby do Europarlamentu sa konali 25. mája 2019, pred-
sedníčkou 5- člennej okrskovej volebnej komisie bola Gabri-
ela Micháliková. Oproti minulým eurovoľbám v r. 2014 , kedy 
bola v našej obci žalostne nízka účasť – len 30 vydaných 
obálok, tento rok lepšia predvolebná kampaň priniesla väčší 
počet voličov a tieto výsledky:

Celkovo mali voliči na výber z 31 politických subjektov, vo 
vybranej politickej strane mohli dať zároveň hlas maximálne 
2 kandidátom za danú stranu.

Počet zapísaných voličov:     287
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:  108
Počet platných odovzdaných hlasov:   107

Počet platných hlasov odovzdaných jednotlivým stranám:
Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU 
– Občianska demokracia                 37  

SMER – sociálna demokracia                                     30
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko        9
Sloboda a Solidarita     9
SME  Rodina – Boris Kollár      5
SNS                   4
Doprava            3
OĽANO                         2
Doma Dobre             2  
1 hlas získali strany: NAJ, Priama Demokracia, Strana zele-
ných Slovenska, Kresťanskodemokratické hnutie, Korektúra 
– Andrej Hryc  a Kresťanská demokracia – Život a prosperita.
Ostatné strany nezískali v našej obci ani jeden hlas.

V Európskom parlamente má teda Slovenská republika na 
nasledujúce 5-ročné obdobie podľa výsledkov volieb týchto 
europoslancov:
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Z KULTÚRY 2019

1. Monika Beňová (SMER-SD)
2. Vladimír Bilčík (PS/Spolu)
3. Miroslav Číž (SMER-SD)
4. Lucia Ďuriš Lucia Nicholsonová (SaS)
5. Róbert Hajšel (SMER-SD)
6. Martin Hojsík (PS/Spolu)
7. Eugen Jurzyca (SaS)

8. Peter Pollák (OĽaNO)
9. Miroslav Radačovský (ĽSNS)  
10. Michal Šimečka (PS/Spolu)  
11. Ivan Štefanec (KDH)
12. Michal Wiezik (PS/Spolu)
13. Milan Uhrík (ĽSNS)
14. Miriam Lexmann (KDH) – nastúpi do EP po brexite

FAŠIANGY
Fašiangy, fašiangy, fašiangové časy, jedni pijú, druhí jedia 

za stolom klobásy.
A presne takto to vyzeralo aj u nás na Bodovke počas fa-

šiangovej soboty 23. 2. 2019. Prípravy sa začali už v piatok 
obecnou zabíjačkou, kde sa pripravovali špeciality rôzneho 
druhu: klobásy, jaterničky, fašírky, kaša, kapustnica.

V sobotu sa ako zvyčajne poobede začali stretávať masky 
na dolnom konci, aby sa vo fašiangovom sprievode a so sprie-
vodom domácej kapely KB Band vydali hore dedinou.

Domácich tak zabávali v podobe moderných masiek, ci-
gáňov, čertov, ukázal sa aj tradičný Turoň, nechýbali muži 

v ženských krojoch, ale aj pekné krojové dievčatá, tak ako sa 
na fašiangy patrí.

Sprievod v každom dome pohostili domácou pálenkou, šiš-
kami, fánkami a našli sa aj sladkosti pre deti.

K večeru sa fašiangová chasa presunula do kultúrneho 
domu, kde sa pokračovalo vo veselej zábave.

Do tanca hrala kapela Ľuboša Opatovského. Tombola 
a dobré jedlo, k tomu veľa pitia a dobrá nálada všetkých zú-
častnených zavŕšila fašiangové obdobie.

Fašiangy sú obdobím od Troch kráľov až do polnoci pred 
škaredou – Popolcovou stredou. Potom nasleduje 40-dňový 
pôst až do Veľkého piatku. Je to prechodné obdobie medzi 
zimou a jarou. 



8

SLÁVNOSTNÉ STAVANIE 
MÁJA

Obecný úrad usporiadal 30. 4. v kultúrno-
-športovom areáli obce tradičné stavanie mája. 
I tentoraz sa vyzdobený máj postavil za rez-
kých tónov v podaní DH Bodovanka a nás 
veľmi teší, že táto tradícia opäť prilákala veľký 
počet ľudí.

DEŇ MATIEK
Tak ako od rosy nad ránom skrásnie kvet, v maminom objatí zjasnie mi 

celý svet...
Druhá májová nedeľa je venovaná sviatku všetkých matiek. Pri tejto prí-

ležitosti ZPOZ pri obecnom úrade zorganizovalo v nedeľu 12. 5. 2019 roz-
hlasovú reláciu venovanú všetkým mamičkám, počas ktorej boli obdarované 
drobným kvietkom. Týmto ZPOZ vyjadril úctu  a poďakovanie všetkým ma-
mičkám v obci.

DEŇ DETÍ
V prvú letnú sobotu sme pri príleži-

tosti Medzinárodného dňa detí usporia-
dali pre deti nielen z našej obce špor-
tové popoludnie spojené s opekaním. 
Začalo sa pri hornom rybníku, kde deti 
mali počas jednej hodiny uloviť čo naj-
viac rýb. Niekomu sa darilo viac, nie-
komu menej, no absolútnymi víťazmi 
sa stali súrodenci Katka a Ondrej 
Kmeťoví. Ďalšou časťou bola súťaž 
v bicyklovaní o putovný pohár staros-
tu obce, rozdelená do dvoch vekových 
kategórií. Je milé, že sa zúčastnili aj tie 
najmenšie deti na odrážadlách v súboji 
so staršími na bicykloch, kde mladší išli 
od kultúrneho domu po horný rybník, 
a starší bicyklovali až za dedinu po ráz-
cestie. A ako to dopadlo? 

V kategórii do 7 rokov vyhral: Patrik 
Laurov. V staršej kategórií o putovný 
pohár sa stal jednoznačným víťazom 
Kristián Lackovich.

Po náročných pretekoch si deti mohli 
oddýchnuť pri jednoduchých hrách na 
ihrisku a každý bol odmenený malým 
darčekom. 
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Kto bol hladný, mohol si opiecť špe-
káčik a doplniť tak energiu pred záve-
rečnou disciplínou – vozenie na fúriku 
vo dvojici. V tejto  náročnej súťaži sa 
snúbila bojovnosť a sila dvojíc. Úžasné 
fandenie obecenstva vybičovali súťa-
žiacich do extrémnych výkonov, ktoré 
miestami prechádzali do humorných si-
tuácií. Avšak aj tu mohol vyhrať len je-
den a bola to dvojica v zložení Miroslav 
Gábor a Dominika Paceková ml.

Veľmi nás teší, že sa po dlhšej dobe 
znovu vrátili oslavy MDD a veríme, že 
sa v dobrej nálade stretneme o rok nielen 
pri ďalšom preteku o putovný pohár sta-
rostu obce. 

ČEREŠŇOVÉ SLÁVNOSTI 
SPOJENÉ SO SFSFS „KÝM ŽIJEŠ TANCUJ“

Dátum 15. 6. 2019 sa zapísal veľkými písmenami do histó-
rie našej obce, pretože v tento deň sa spojili dve veľké kultúr-
ne podujatia do jedného pekného celku. 

Čerešňové slávnosti a Slovenský festival seniorských folk-
lórnych súborov vytvorili v tento deň spoločný kultúrny pro-
gram nielen pre obyvateľov našej obce, ale aj pre nadšencov 
folklóru z blízkeho i ďalekého okolia.

Občianske združenie „Kým žiješ tancuj“ začalo svoj program 
o 14.00 hod. v kultúrno-športovom areáli obce vystúpeniami 
seniorských folklórnych súborov z rôznych kútov Slovenska. 
Svojimi tancami a spevmi vytvorili neopakovateľnú atmosféru. 

Po skončení oficiálneho  tanečného programu sa konali 
v poradí už siedme majstrovstvá Slovenska v pľuvaní čereš-
ňovej kôstky na diaľku, pod dohľadom komisára na slovenské 
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LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD
Týždeň pred Sviatkom všetkých svätých, 26. 10. 2019, sme v obci obnovili tradíciu lampiónového sprievodu. Deti, rodičia, ba 

aj starí rodičia sa zišli na dolnom konci dediny, odkiaľ sa sprievod v pokojnom tichu teplého večera presúval dedinou. Rozžiarené 
lampióny v rukách detí a ich veselý  džavot vytvárali neopakovateľnú atmosféru. Konečný zraz účastníkov bol na hornom konci pri 
rybníku, kde okrem teplého čaju bola aj výstava svetlonosov, ktoré deti samy vyrezali. Vydarená akcia spojila malých aj veľkých. 
Veríme, že lampiónový sprievod sa v ďalších rokoch stane neoddeliteľnou súčasťou našej obce.

HODY V OBCI
Druhý septembrový víkend už tradične patrí Bodovským 

hodom. Tento rok boli hody obohatené   vystúpením divadla 
Normálka v piatok 13. 9. 2019 pod názvom Takmer intímne 
príbehy. Svojský anglický humor príbehu a herecké podanie 
členov divadla uviedli divákov do pohody a dobrej nálady. 

Hody pokračovali na druhý deň v sobotu 14. 9. 2019 už tra-
dične prípravou kačacích dobrôt. V poobedňajších hodinách 

sa v kultúrno-športovom areáli stretli nadšenci dobrého jedla, 
aby si pochutili na kačacom stehne, zemiakovej lokši s pečien-
kou a zapili to dobrým burčiakom.

Hody pokračovali tanečnou zábavou v podaní kapely Rado-
vanka do neskorých nočných hodín.

Množstvo predaných porcií a hojná účasť na zábave sved-
čia o tom, že Bodovské kačacie hody majú našliapnuté správ-
nym smerom. 

rekordy p. Víbošťokom a našou komentátorkou Ivanou Gábo-
rovou. Zapojiť sa a vytvoriť nový slovenský rekord v pľuvaní 
kôstky mohli všetci bez rozdielu pohlavia a veku. Zvíťazil opäť 
domáci favorit Roman Fiala, ktorý zapľul kôstku do vzdiale-
nosti 17,25 m, čím si vylepšil vlastný slovenský rekord z roku 
2015.

V druhej disciplíne – jedenie čerešňových periek na čas, 
kde bol stanovený časový limit 2 minúty, si víťazstvo opäť od-
niesol Roman Fiala, ktorý 20 kusov periek zjedol za 1 minútu 
a 29 sekúnd.

Program slávností pokračoval druhou časťou Slovenského 
festivalu seniorských folklórnych súborov – záverečným defilé.

O večerný program a zábavu sa postarala domáca kapela 
KB Band pod vedením Mareka Kubáňa.

Bohatý kultúrny program bol vyvážený priebežnými po-
dujatiami, ako boli varenie a predaj čerešňových periek vy-
rábaných našimi šikovnými dievčatami z dediny, pre deti bol 
pripravený skákací hrad a maľovanie na tvár a celkovú atmo-
sféru dotvorili predajcovia tradičných výrobkov. 

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí svojou nezištnou pomo-
cou prispeli tomu, aby naša malá dedinka bola zapísaná do 
pamätí všetkých návštevníkov.
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ZPOZ
SLÁVNOSTNÝ ZÁPIS NOVONARODENÝCH DETÍ

VÝROČIE SNP

Láska má ústa, mená, oči...
zrazu ti do života vkročí horúca ako detské dlane...
A objíme ťa nečakane, púpava vetrom rozhojdaná,

v oriešku skrytá, v slove  mama.
Láska je pohľad do kolísky...

V živote človeka sú také chvíle, na ktoré túžobne čaká 
a ktoré sa mu svojím obsahom hlboko vpisujú do pamäti. Ta-
kouto radostnou udalosťou bola i malá slávnosť v piatok 
17. mája 2019.

Aj naša obec vyjadruje svoju radosť a záujem o život no-
vých občanov aj tým, že usporadúva slávnosť privítania detí 
do života.

Teší nás, že sa naša obec rozrastá a medzi nami sme mohli 
privítať až tri nové deti: Dávidka Minárika, Michaelku Hálovú 
a Lukáška Marcináta, ktoré spolu s ich rodinami zaplnili celú 
zasadačku našej obce.

Toto slávnostné uvítanie vykonal Miroslav Zahumenský, zá-
stupca starostu obce v sprievode slova a prednesu kultúrnej 
referentky p. Rozvadskej a privítaní p. Gáborovej. Krátkym 
programom spestrili toto privítanie občiankov aj mladšie žiač-
ky z našej obce. Ako vtipne podotkol pán zástupca starostu, 
tentokrát sa zápis skončil v prospech dolného konca v pome-
re 2:1, takže veríme, že v blízkej dobe si aj hornokončania 
budú chcieť vylepšiť skóre. 

Jedným z najušľachtilejších ľudských snažení je úsilie 
o spravodlivosť. Jedným z najzákladnejších práv človeka je 
právo byť slobodným. Jednou z najtragickejších súčastí histó-
rie ľudstva sú udalosti, kedy človek musí brániť slobodu 
a spravodlivosť so zbraňou v ruke. Ale zároveň odhodlanie 
jednotlivcov a národov položiť za tieto ideály to najcennejšie, 
postaviť sa zlu a nespravodlivosti – je tým najlepším dôkazom, 
odkazom, ale tiež záväzkom. V roku 2019 sme si pripomenuli 
75. výročie Slovenského národného povstania – takýto odkaz 
a takýto záväzok v našich národných dejinách. Slovensko za-
čína novú etapu svojej histórie. A práve o to viac je potrebné 
vážiť si históriu doterajšiu. Pripomínať si to, čo nás formovalo, 
čo utváralo našu podstatu a čo nás doviedlo medzi vyspelé 
štáty civilizovaného sveta. Stávame sa súčasťou európskeho 
celku, ktorý postavil svoje základy na hodnotách slobody, de-
mokracie a spravodlivosti. Stávame sa súčasťou európskeho 
celku, pretože sloboda, demokracia a spravodlivosť sú aj na-
šimi hodnotami. A boli hodnotami mnohých statočných ľudí, 
ktorí pre slobodu, demokraciu a spravodlivosť žili aj umierali 
pred nami a ktorým vďačíme za to, že písali naše dejiny sta-
točne a so vztýčenou hlavou. Slovenské národné povstanie 
dokázalo zmobilizovať desaťtisíce ľudí. Títo ľudia presvedče-
ní o správnosti svojho konania a vedení túžbou po slobode 
a spravodlivosti čelili nielen početnejšej, ale aj skúsenejšej 
nemeckej armáde. Slovenské národné povstanie je v sloven-
skej histórii výnimočným počinom. Nemusíme zveličovať ani 
spochybňovať jeho vojenský a politický význam. Slovenským 
národným povstaním sme sa prihlásili k protihitlerovskej koa-
lícii; k tým myšlienkam, pre ktoré je obrana slobody a spravod-
livosti tým najvyšším cieľom. Slovenským národným povsta-
ním sme sa jednoznačne vyjadrili, na ktorej strane stojíme. 
Nezostali sme sa nečinne prizerať, ale zmobilizovali sme 
svoje sily a bojovali. Do veľkej miery sa nám podarilo zbaviť 

ťarchy, ktorú predstavovala kolaborácia vysokých politických 
predstaviteľov Slovenského štátu s nacistickým Nemeckom. 
A Slovenská republika, ktorá vznikla v roku 1993, sa mohla 
smelo prihlásiť a byť hrdá na silný prejav protinacistického od-
poru, ktorým bolo Slovenské národné povstanie. A hoci sa nás 
desiatky rokov snažili presvedčiť, že Povstanie bolo výlučnou 
akciou jednej skupiny, s odstupom času sa ukázalo, že to tak 
nebolo. 

I keď si komunistická moc uchvátila Povstanie pre seba, v sku-
točnosti sa v ňom stretávalo množstvo odlišných názorov 
a záujmov. Aj v tejto rôznorodosti však aktéri pochopili výni-
močnosť tejto udalosti a dokázali sa zjednotiť v zápase za slo-
bodu, demokraciu a našu národnú svojbytnosť. Preto je pre 
nás, občanov Slovenskej republiky, dnes povinnosťou a cťou 
pripomenúť si pamiatku tých, ktorí sa i napriek nepriaznivým 
podmienkam dokázali vzoprieť zlu, totalite, bojovať za svoje 
ideály, podstúpiť utrpenie aj zomierať. Bola to veľká chvíľa na-
šej histórie. Odkázala nám: vážte si slobodu, stojte na strane 
pravdy a spravodlivosti a konajte odvážne. A táto veľká chvíľa 
našej histórie je spätá aj s naším každodenným životom: tým, 
že pred 75 rokmi nám pomohla robiť náš svet lepším a spra-
vodlivejším teraz aj v budúcnosti.

Nezabúdame na tých, ktorí v SNP a v boji proti fašizmu nielen 
v našej obci, ale v celom svete položili svoje životy za našu 
slobodu. Nezabúdame na obete, hrdinov a činy.

V našej obci padli počas bojov v 2. svetovej vojne alebo 
zomreli v koncentračných táboroch títo naši občania:
Ján Valko – popravený na Brezine
Adam Repka – padol na východnom fronte
Ondrej Kmeťo – zahynul v koncentračnom tábore v Nemecku
Štefan Kmeťo – zahynul v zajatí v Nemecku
Imrich Rác – zahynul v koncentračnom tábore v Nemecku
Ján Sedlák – padol v horách pri Selci



JUBILEUM P. MÁRIE MINÁRIKOVEJ
V druhej polovici decembra sa dožila krásneho životného 

jubilea naša spoluobčianka, pani Mária Mináriková, ktorá 
v kruhu svojej najbližšej rodiny oslávila 90 rokov.

Všetko len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia, spokojnosti, 
radosti a rodinnej pohody zo srdca želali synovia  s rodinami, 
k blahoželaniu sa rozhlasovou reláciou pripojil aj ZPOZ 
a osobne za obecný úrad prišiel zablahoželať aj starosta obce 
Richard Kubáň.

STRETNUTIE S MIKULÁŠOM
Pod okienkom zvečera, 

ktosi ťuká, nazerá...
Biela brada až po pás, 
jaj, veď je to Mikuláš.

Vo štvrtok 5. 12. 2019 prišiel do na-
šej obce Mikuláš. V kultúrnom dome na 

neho už netrpezlivo čakali rozšantené deti, ktoré sa veľmi tešili, či im Mikuláš donesie 
sladkosti, alebo nebodaj varechu či uhlie.

A hoci na úvod ich privítal čert s veľkou varechou, ktorý sa snažil zistiť, či boli zlé 
počas roka,  nakoniec predsa len prišiel Mikuláš s krásnou Snehulienkou a plným 
batohom darčekov. Tie si deti zaslúžili svojimi spevom a básničkami, prednes ktorých 
bol u niektorých obdivuhodný. Spoločné fotografovanie a rozsvietenie vianočného 
stromčeka na ihrisku bolo pekným zavŕšením sviatočného večera.

POSEDENIE DÔCHODCOV A JUBILUJÚCICH OBČANOV
Aká rozmanitá hra prírody, 

aká to radosť z prežitých dní.
I keď už čarokrásna jeseň prichodí, 
i vtedy nás neopustia nádherné sny.

V našej obci sme 18. 10. 2019  uskutočnili slávnostné po-
sedenie seniorov spojené s malým občerstvením a milým dar-
čekom.

Úvodné privítanie, báseň a príhovor starostu obce Richarda 
Kubáňa zakončil spoločný prípitok. Pozornosť sa venovala aj 

jubilujúcim najstarším dôchodcom ocenením ich práce a prí-
nosu pre obec či rodinu. Nasledovali vystúpenia detí z našej 
obce a zo súkromnej umeleckej školy z Nemšovej. Pásmo 
piesní, tanca či hry na husličky boli krásnym spestrením ve-
čera. Do tanca i na počúvanie hrala domáca dychová hudba 
Bodovanka. Milí naši seniori, jar a leto ste vyplnili statočnou 
prácou. Nech vám teda jeseň dožičí svoje plody. Nech je po-
kojná a krásna.

12
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Počet obyvateľov 
k 31. 12. 2019: ........................   361

Najstarší muži: 
Ján Kadlečík                        92 rokov
Gustáv Ďuriš                        92 rokov

Najstaršia občianka:    
Mária Mináriková                 90 rokov

Okrúhle výročia oslávili:
90-roční
Mária Mináriková 
80-roční 
Emília Veselovská    
Elena Jakušová       
Katarína Sedláková   
75-roční
Emília Chrastinová    
Veronika Kaššová  
Darina Kubáňová   
70-roční 
Marta Kmeťová   
65-roční 
Zdeněk Koranda  
Viliam Bolech   

Zomreli:
Anna Rozvadská 

Pozostalým vyslovujeme 
úprimnú sústrasť.

Do obce sa prisťahovali:                                          
Ľubomíra Zverbíková
Jaroslav Zverbík            
Stela Upward              
Peter Kolarovský       
Rozália Kolarovská   

Odsťahovali sa:
Miriama Repová 
Ella Korandová       
Simona Gábrišová rod. Drobenová
Peter Škúci   
Vladislava Rozvadská 

Zdenka Marková    
Vladimír Drobena  
Tibor Haško 
60-roční
Slávka Miškechová   
Blanka Kubáňová  
Anna Krchnavá   
Viliam Záhumenský 
Jana Kamarášová   
Václav Janák   
Alena Piatková  

 Jubilantom prajeme 
veľa zdravia a šťastia.

Narodili sa:
Lukáš Marcinát  
Ema Obdržalová 

Novým občanom želáme krásny 
život v našej obci..

Spoločenská rubrika

Zosobášili sa:
Simona Drobenová a Branislav Gábriš    uzavreli manželstvo 27. 4. 2019
Ľubica Horňáčková a Marek Obdržal  uzavreli manželstvo 27. 4. 2019
Oto Záhumenský a Zuzana Syčová-Milá  uzavreli manželstvo 25. 5. 2019
Ľudmila Bolechová a Jaroslav Biras   uzavreli manželstvo 14. 9. 2019

Novomanželom prajeme veľa šťastia na spoločnej ceste životom.

VIANOČNÝ KONCERT DH BODOVANKA
Lásku, šťastie, žiadne hádky, pohodu a krásne sviatky. 

Aj o tom bol vianočný koncert našej domácej dychovej hud-
by Bodovanky, ktorý sa uskutočnil v predvečer Vianoc v sobo-
tu 21. 12. 2019 v miestnom kultúrnom dome.  

Hoci počasie vonku tomu nenasvedčovalo, ale vianočné 
piesne v podaní našej dychovej hudby, praskajúci krb a horia-
ce sviečky na adventnom venci vytvorili neopakovateľnú 
a veľmi príjemnú atmosféru. Záujem zo strany našich obča-
nov, na ich škodu – musím povedať, nebol veľký, ale kto ne-
prišiel, mohol ľutovať. Hovorené slovo p. Horňáčkovej dopĺňali 
klasické vianočné piesne ako Purpura, Sen o Vánocích, Bílé 
vánoce či Tichá noc. Nechýbalo ani varené vínko a koláčiky 
z našej pojazdnej pekárne. Veríme, že tento výborný koncert 
nebude posledným a že nabudúce pohodlnosť a predvianoč-
ný zhon viacerí vymenia za tento úžasný zážitok. 

Veľká vďaka za uskutočnenie tohto koncertu patrí kapelní-
kovi Bodovanky Milanovi Horňáčkovi. 

VAŠE ČLÁNKY
BODOVSKÍ VČELÁRI

Jedna z vecí, ktorá nás v Krivosúde-Bodovke všetkých spája, 
je fakt, že každý niečo pestujeme. A nemyslím tým dlhé nechty 
alebo svoje ego. Myslím kvety, kaktusy, zeleninu, ovocné krí-
ky či stromy. V zime starostlivo monitorujeme, či škodcovia 
pod kôrou vymrznú, či si stromy odpočinuli a či na jar krásne 
zakvitnú a potom, ak Boh dá, aj zarodia. Naša úroda závisí od 
mnohých faktorov. Vlaha, zima, teplo, škodcovia, biológia sa-
motnej rastliny, správne načasovanie toho všetkého, skrátka 
hotová alchýmia. K jedným z najdôležitejších faktorov patria 

usilovné opeľovače.
Opeľovače sú mnohé živé tvory a fyzikálne fenomény. Je 

to nielen hmyz, ale aj vtáctvo, vietor alebo dážď. Z hmyzu je 
najznámejším opeľovačom včela, ktorej sa budeme venovať 
už čoskoro. Okrem včely sa podieľajú na tomto bohumilom 
procese opeľovania čmeliaci, motýle, viac druhov včiel samo-
tárok, ktoré obývajú rôzne dutiny, a tiež niektoré druhy múch. 
Známou je Pestrica, ktorú poznáme z leta. Vie nás usilovne 
obletovať, stáť na jednom mieste ako kolibrík s rýchlymi pre-
sunmi a je úplne neškodná. 

Bez opeľovačov by naše stromy a kríky zívali prázdnotou 



a museli by sme robiť to, čo sa deje už v mnohých častiach 
sveta. Nakupovali by sme opeľovače na internete, alebo by 
sme behali s jemnými štetkami po všetkých kvetoch a stro-
moch.

Najznámejším a naším najobľúbenejším opeľovačom je 
včela medonosná. Bezpochyby to bude tým, že z nej máme 
mimoriadny úžitok. Med a ďalšie produkty z včelích materiálov 
tvorili zásadnú obchodnú komoditu aj u našich predchodcov, 
starých Slovanov. V Európe sme boli známi predajom kožu-
šín, medu a otrokov. Ešteže sa história mení. Med pretrval 
a postupne sa zlepšovaním technológií darilo produkovať vý-
robky z včelieho vosku, peľu, pergy, propolisu či materskej 
kašičky. 

V poslednej dobe sa množia vo všetkých médiách články 
o úbytku včiel alebo celkovo, hmyzu. Je veľmi ťažké posud-
zovať hodnovernosť článkov a ich apokalyptickú víziu. Čo sa 
však nedá spochybniť, sú doložené zistenia biológov, že vy-
mierajú mnohé druhy živočíšnej ríše a s nimi aj rôzne druhy 
hmyzu. To môže mať veľmi negatívny dopad na celé životné 
prostredie a na možný radikálny pokles poľnohospodárskej 
produkcie, ktorá je od hmyzu a včiel v mnohých oblastiach 
úplne závislá. Množia sa správy od chovateľov včiel v rôznych 
častiach sveta aj u nás, že s včelami sa niečo deje.

So škodcom včiel, klieštikom, ktorý sa objavil u nás v osem-
desiatych rokoch, sa včelári nakoniec naučili narábať a liečiť 
včely. Postupne sa však objavili nové problémy, ako sú zatiaľ 
nezrozumiteľné celkové kolapsy alebo čiastočné úhyny včel-
stiev.  

Zatiaľ nevieme, čo presne spôsobuje tieto problémy včelám, 
ale ukazuje sa prstom na zmeny klímy, elektromagnetické 
vlny (mobilné signály, satelity, radary), znečistenie ovzdušia, 
jednodruhové pestovanie plodín a najviac masívne používa-
nie toxickej chémie v poľnohospodárstve. A v tom už prsty 
človek má. Včelári sa zhodujú v tom, že na miestach, kde sa 
chémia neregulovane používa, sú úhyny včiel časté a veľké. 
Na Slovensku sa zatiaľ o výraznejšej regulácii poľnohospo-
dárskej chémie nehovorí. Niektoré poľnohospodárske spo-
ločnosti prestali orať a obrábať mechanicky zem. Rozmno-
žili sa zástupcovia chemických gigantov, ktorí presviedčajú 
poľnohospodárov, že s použitím pesticídov budú ich výnosy 
väčšie. Poľnohospodári potom len vystriekajú polia tonami 
chémie a sadia do neobrobenej zeme. Vraj je to ekonomicky 
výnosnejšie. V našom okolí takto začali hospodáriť v Kálnici. 
Uvidíme, čo na to o nejaký čas povedia kálnickí včelári a oby-
vatelia. Časom uvidíme aj to, ako to ovplyvní priľahlé doliny 
a obce Beckov, Bodovku a Selec. 

A ako to bolo u našich priamych predkov, starých Bodovča-
nov? Úprimne povedané, nevieme isto. Staré záznamy z kroník 
hovoria o tom, že obyvatelia Krivosúdu-Bodovky odovzdávali 

svojim feudálnym pánom rôzne druhy obilnín, proso, hrach, 
kapustu, konope či chmeľ, spomínajú sa dokonca vinohrady, 
ale o mede sa nespomína nič. Na históriu včelárstva v Kri-
vosúde-Bodovke sa vieme pozrieť iba z horizontu nedávnej 
minulosti. Vieme, že v päťdesiatych rokoch minulého storočia 
sme na Bodovke mali už niekoľko včelárov. Na hornom konci 
včeláril otec Pavla Rozvadského. Áno, toho, ktorý bol predse-
dom JRD, a ktorý brázdil Bodovku na bielom Moskviči. Vče-
lárili Kadlečíkovci, jeden z horného konca a jeden na dolnom 
konci, ktorý býval na „hradskej“. Včely choval aj otec Jána 
Bolecha a JRD Krivosúd-Bodovka malo tiež niekoľko úľov. 
Neskôr, v šesťdesiatych rokoch, začala chovať včely pani 
Budayová (zatiaľ naša jediná ženská chovateľka), ktorá chov 
ukončila okolo roku 2000. V sedemdesiatych rokoch založili 
v obci Československý záhradkársky zväz. Pri jeho zrode stál 
trenčiansky včelár, pán Ložek, ktorý podnietil k chovaniu včiel 
Viliama Ďuriša a Ivana Marka z dolného konca. Začali včeláriť 
spolu a kúpili 30 včelích rodín. Neskôr sa rozdelili. Viliam Ďu-
riš je doteraz jedným z najväčších chovateľov v našej obci. 
Na prelome osemdesiatych rokov začal včeláriť Tibor Haško.

Dnes máme v obci chovateľov päť. Traja sú spomínaní zasl-
úžilí včelári, ktorí chovajú včely niekoľko desiatok rokov. Viliam 
Ďuriš, Ivan Marko a Tibor Haško a relatívne nedávno k nim 
pribudli dvaja včelári Peter Kmeťo a Roman Fiala. Všetci naši 
včelári sa podieľajú na tom, aby sme mali plodiny pekne ope-
lené a mohli sa tešiť na bohatú úrodu. Okrem toho si od nich 
môžeme kúpiť med a ďalšie dôležité včelie produkty priamo 
z našej doliny. Popularita propolisu, peľových výživných či 
probiotických výrobkov a medoviny stále rastie. 

Možno ani netušíme, ale Viliam Ďuriš, náš sused, dostal za 
mnohé včelie výrobky a vytrvalú prácu niekoľko ocenení od 
Slovenského včelárskeho zväzu. V roku 2014 dostal bronzo-
vú plaketu za rozvoj včelárstva na Slovensku a v roku 2018 
striebornú. Vyrába dva druhy medoviny, tmavú a svetlú, pro-
polisové prípravky, peľovo-medové produkty a, samozrejme, 
med. Dnes chová približne 50 včelstiev na troch miestach 
v chotári. Podľa údajov od pána Ďuriša som sa dozvedel, že 
jedna včelia rodina má v čase aktívnej sezóny približne 
60 000 členov. Ak som dobre rátal, tak naši včelári majú v 
okolí obce okolo 70 včelstiev. Potom by nám malo poletovať 
v chotári uprostred včelej sezóny okolo 4 200 000 včiel. Viem, 
že to zrejme nepoteší tých, ktorí majú na včelí jed alergiu, ale 
zvyšok by z toho radosť mohol mať. Včely okrem toho nie 
sú agresívne, ak sa necítia ohrozené a pichnú len v krajnej 
núdzi, keďže samy vedia, že za to zaplatia vlastným životom. 
Včelárstvom sa dá živiť veľmi ťažko. Je to veľmi užitočný 
a krásny koníček, z ktorého máme všetci veľký osoh. Nech sa 
našim včelárom darí a nech im neuhynú alebo neuletia včely. 
Ďakujeme.

Miroslav Zahumenský
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PODIVNÉ VÝROČIE
V roku 2019 sa nás všetkých dotýkali viaceré výročia. Za-

zdalo sa mi, že k tomu netreba nič písať, veď všetci vieme, o 
čo išlo a boli toho plné všetky médiá... Potom som si však uve-
domil, že podľa prieskumov najmladšie generácie netušia, čo 
bola Československá okupácia ani Slovenské národné povsta-
nie. Keďže nie som historik, ale len váš sused a občan Bodov-
ky, premýšľal som, ako sa Krivosúdu-Bodovky tieto udalosti 
dotkli. Vieme, že SNP veľmi  bolestivo. Niekoľko občanov Bo-
dovky bolo zabitých fašistami, ale vďaka tomuto hrdinskému 
odporu voči fašistickému Nemecku, sme sa po vojne ocitli na 
strane víťazov namiesto kolaborantov, na ktorých sme mali 
poriadne našliapnuté. 

Vpád vojsk Varšavskej zmluvy už nezasiahol Bodovku tak pria-
mo. Nik nebol zabitý alebo väznený, ale následná normalizácia 
ovplyvnila životy všetkých občanov Československa. Vtlačila im 
pečať rezignácie, ľahostajnosti, pokrivila a otupila mnohé cha-
raktery. Čoskoro som sa dopracoval k myšlienke, čo po druhej 
svetovej vojne najviac zasiahlo do životov našich občanov. 
O čom sa tak málo píše a v podstate to už ani nikoho nezaujíma.

Pred takmer 70-timi rokmi, vtedy ešte vcelku mladá komu-
nistická vláda premýšľala, kde zobrať peniaze na upevnenie 
svojej moci, a tak zobrala majetok všetkým ľuďom, ktorí neja-
ký mali. Aj tým, ktorí mali „málo“, vzťah k zemi a k poľnohos-
podárstvu. Po vzore Sovietskeho zväzu sa rozhodli zriadiť  
„kolektívne“ hospodárenie zvané JRD. Úlohou tejto nehoráz-
nej a zlodejskej myšlienky bolo zničiť súkromné vlastníctvo, 
ktoré vnímali komunisti ako zlo sveta. Volalo sa to združstev-
ňovanie. Pamätáte si. Biely moskvič šinúci sa dedinou závrat-
nou 20 km rýchlosťou? Možno sa zdá, že to už nie je pravda 
a netreba vyťahovať staré veci. Faktom sa však stalo to, že 
sa generácia sedliakov, ktorí živili stáročia túto krajinu, už ne-
postavila na nohy. Zanikla a prakticky neexistuje doteraz. To, 
čo vidíme okolo seba teraz, po 70-tich rokoch, sú pokusy 
o obnovu vzťahu ľudí k zemi.

Asi nemá zmysel vyťahovať fakty o združstevňovaní, ale 
predsa kúsok. Po nariadení Komunistickej strany začiatkom 
50. rokov minulého storočia sa vytvorili skupiny agitátorov, 
ktorí behali po dedinách a prehovárali sedliakov, aby odo-
vzdali majetok do „spoločného“ JRD. Najskôr sľuby, neskôr 
vyhrážky, útoky, vypočúvania, súdne procesy a nakoniec aj 
tak konfiškácia majetku. Tým, ktorí odolávali moci najdlhšie, 
nakoniec všetko zobrali, označili ich za kulakov, nepriateľov 
ľudu a obmedzovali alebo zamedzovali, aby ich deti mohli štu-
dovať na lepších školách.

Mnohí z nás si pamätáme na veľké sedliacke rodiny Krivosúdu-Bo-
dovky. Nedávno sme na výročí založenia dediny pozerali v našom 
kultúrnom dome (starej škole) krátke video z mlatby u Chrasti-
nov z roku 1944. Nechcem menovať všetkých Veľkých Gazdov, 
ktorí v našej obci hospodárili. Bojím sa, že by som na niektorých 
zabudol. Ale som si istý, že si zaslúžia pamiatku a úctu, a nielen 
preto, že si ich tzv. veľká história nechce pamätať. 

Chcem vyrozprávať príbeh, ktorý sa ma priamo dotýka. Prí-
beh mojej babky Anny Maňovej, ktorá viedla spolu so svojím 

mužom Adamom Maňom hospodárstvo svojho otca Štefana 
Kubáňa. Aj oni sa dočkali 50. rokov, ktoré im definitívne zme-
nili životy, ich povahy aj vzťah k svetu. Moja babka bola žena, 
ktorá vraj odolávala najdlhšie tlaku komunistov, aby odovzda-
la majetok do družstva. Dotiahla to až na výsluch ŠtB v Tren-
číne. Tam bola držaná dva dni a dve noci. Bez jedla, pitia 
a spánku sa jej vyhrážali, sľubovali zruinovať celú rodinu vrá-
tane detí, až nakoniec stratila vedomie a oni ju nechali po pre-
bratí odísť v noci zlomenú pešo späť na Bodovku. Následne 
im bolo všetko odobrané. Polia, kravy, kone a aby sa nepove-
dalo, že sú komunisti zlodeji, dali im ako náhradu kamenisté 
políčka pod lesmi, ktoré nerodili.

Pamätám si na svoju babku, silnú, zatvrdnutú ženu, ktorá 
nikdy o tomto nehovorila a pamätám si jej rozhorčený naiv-
ný list Antonínovi Novotnému, prezidentovi Československa, 
ktorého prosila, aby im vrátili aspoň kúsok úrodnej zeme, aby 
mali z čoho žiť, lebo iné robiť nevedeli. 

Mnohí vieme, čo sa dialo ďalej. Občania Krivosúdu-Bo-
dovky postupne zanechali staré spôsoby obživy, nastúpili do 
fabrík, mnohí sa presťahovali do miest, lebo dediny sa stali 
symbolom úpadku a nová generácia mala málo spoločné 
s ich pracovitými poctivými rodičmi, ktorí mali silné puto 
k zemi a prírode. Sedliak sa postupne stal pejoratívnym ozna-
čením niekoho, kto je spiatočnícky, hlúpy, nemoderný. 

V tomto roku bude 70. výročie začiatku jedného z najhorších 
nápadov komunistickej vlády, ktorá ukončila vzťah sedliakov 
a vôbec ľudí k zemi. Možno niektorým priniesla slobodu, lebo 
mohli utiecť z tohto starého namáhavého druhu obživy. Myslím 
však, že ich deti utekali skôr pred dehonestujúcim pohľadom 
komunistov na roľníkov, ktorí sa o niečo snažili a mali majetok.

Chcem len, aby sa nezabudlo, že v tejto obci žili Veľkí 
Gazdovie, ktorí sa starali o zvieratá, prírodu, rozumeli zemi, 
hospodárili a dávali prácu mnohým ľuďom okolo. Česť ich pa-
miatke. Nezabudnime!

Miroslav Zahumenský
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