
Milí Povrazničania,
zimu pozvoľna vystriedala jar a po-
maličky nastúpi leto. Je to obdobie 
keď každého po dlhej zime ťahá 
do záhradky, na polia a lúky. 

Zem, ktorá nás živý, vzduch ktorý 
nám dovolí sa zhlboka nadýchnuť 
a vnímať rozmanité vône, voda 
z našich studničiek a válovov, ktorá 
počas horúčav ovlaží smädné pery, 
najkrajší spev na svete – spev vtác-
tva.... to všetko tak nádherné a jedi-
nečné nám dáva naša dedinka.

Jedinečná je historická zvonica, orna-
menty na krojoch vyšívaných ženami 
a dievkami z Povrazníka, senníky 
na kopcoch v našom okolí, salaš 
s ovečkami... Bohatstvo, ktoré máme, 
ktoré si treba zachovať, zvečniť. 

Toto všetko si pripomenieme aj tra-
dičným spoločným stretnutím pri 
príležitosti osláv obce a 595.výročia 
prvej písomnej zmienky pod názvom 
Dni obce a stretnutie rodákov, ktoré 
sa uskutoční v sobotu 29. júna 2019 
s fi nančnou podporou BBSK. 
Všetkých vás sem srdečne pozývame.

Ivona Patrášová,
starostka obce
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ÚSPECH NAŠICH 
HASIČOV

 V nedeľu 26. 5. 2019 sa konala 
okrsková hasičská súťaž na ihrisku 
na „Šajbe“. Bez mimoriadnych príprav 
a s prehľadom zvíťazili naši hasiči a zís-
kali tak Putovný pohár premenovaný 
podľa víťaza na „Povraznícky“ pohár.
 Náskok na druhú Šajbu 6,15 sek., 

na tretiu Ľubietovú 11,55 sek. svedčí 
o ich schopnostiach za čo im patrí 
uznanie. 
 A opäť svoju kvalitu potvrdili 
2. júna v Brusne na okresnej súťaži, 
kde družstvo žien obsadilo 2. miesto 
a muži 3. miesto.

ÚRADNÉ HODINY 
OBECNÉHO ÚRADU

Pondelok: 13:00 – 15:30 hod.
Streda:  09:30 – 12:00 hod.
Streda:  13:30 – 15:30 hod.
Štvrtok: 13:30 – 15:30 hod. 

V prípade prítomnosti na úrade
som k dispozícii aj mimo úrad-
ných hodín. V neprítomnosti 

ma môžete kontaktovať 
na čísle 0915 074 990.

DEŇ OBCE A STRETNUTIE RODÁKOV
sa uskutoční 29. júna 2019

13,00
13,30 – 14,30
14,30 – 17,30

od 18,00

14,30 – 15,30Otvorenie 
Ľudová hudba Paľa Majeríka z Priechodu
DFS Drienka Slovenská Ľupča
Vystúpenie FS zo Šajby
FS Debnár z Ľubietovej
Večerná disko zábava s M. Snopkom

Tvorivé dielne pre deti
Prehliadka ovocného sadu
Prehliadka múzea

Magnetky obce a hrnček 
s motívom výšivky 
z lajblíka kroja 
Povrazníckej ženy.

SPRIEVODNÉ PODUJATIA PROGRAM

PRANOSTIKA

Ak prší na Jána, malo by ešte za štyri nasledujúce dni pršať.
Na Petra, Pavla keď je deň jasný, rok úrodný bude istý.

 V roku 1995 obec prijala svoj erb. V červe-
nom štíte na zlatej oblej pažiti, na striebornom, 
zlatou girlandou zdobenom piedestále je polo-
žená strieborná guľovitá váza s tromi striebor-
nými margarétkami. Vedľa na pažiti je stojaca 
valcovitá váza s tromi veľkými margarétami 
na zlatých listnatých stopkách.
 Keďže Povrazník v minulosti svoj erb nemal, 
tak sa pri jeho tvorbe vychádzalo z odtlačku 
bližšie nedatovaného obecného pečatidla, ktorý 
sa zachoval na operátoch ku katastrálnym ma-
pám z roku 1866. Je však nesporné, že je staršie. 
Pôvod symbolu z pečatidla nie je jasný. Kým 
obce vo svojich obecných pečatiach zobrazovali 
zväčša motívy svätcov či iné cirkevné motívy, 
prípadne poľnohospodárske alebo banícke ná-
radie, niekedy motívy vyjadrujúce ich názov, 
povraznícky obecný symbol nepatrí ani do jed-
nej zo spomenutých skupín.
 Aj keď motív vázy s kvetmi nie je v našej 
obecnej heraldike ojedinelý, nikde sa nestretá-
vame s vyzdvihnutím vázy na piedestál. Tento 
jedinečný motív pripomína parkové dekorácie 
17. a 18. storočia. Odkiaľ vzali obyvatelia Pov-
razníka vzor pre vytvorenie svojho obecného 
symbolu, zostáva zatiaľ neobjasnené. Pravdepo-
dobne ide o motív odpozorovaný z niektorého 
cirkevného alebo svetského komplexu, možno 
z Ľubietovej. V tejto súvislosti môžeme uviesť, 
že už v stredoveku sa preberali symboly z hlavíc 
stĺpov v románskych kostoloch. Mestá a obce 
pri tvorbe svojich pečatí často hľadali inšpiráciu 
vo výjavoch oltárnych obrazov či iných deko-
rácií. Nemožno teda vylúčiť podobný postup 
ani v prípade vzniku povrazníckeho pečatného 
symbolu.

(zdroj: www.povraznik.sk)

 V rámci tohto projektu už u nás 
prebehlo niekoľko akcií, ďalšie sa 
chystajú.
 Koncom marca sa tu s lektorom 
Jurajom Modranským uskutočnil 
kurz štepenia ovocných drevín.
 Viac ak 40 záujemcov získalo 
cenné teoretické aj praktické vedo-
mosti o štepení a viacerí si odniesli 
aj vlastnoručne zaštepené jablonky. 
Vďaka tomu si môžu účastníci za-
chovať aj svoje obľúbené či lokálne 
odrody ovocia.
 V polovici apríla prebehla 
spoločná brigáda v malom obec-
nom Sade pod stráňou pri bývalej 
škôlke založenom v roku 2017. 
Účastníci vytvorili zavodňovacie 
rigoly a malé terasy pre vysadené 
kríky a stromy, očistili ich okolie 
od trávy, prihnojili a zamulčovali 
ich. Počas brigády bolo pripravené 
tematické občerstvenie z plodov 
vysadených druhov stromov 
a krov. Tak si brigádnici pochutili 
na jablčných lievancoch s egrešo-
vým, mišpuľovým, muchovníko-
vým či aróniovým džemom alebo 
zemolezovým kompótom.
 Začiatkom mája sa s lektorkou 
Zuzanou Klimentovou – v čisto 

ženskom zložení vrátane najmlad-
šej, takmer päťročnej účastníčky 
– konal kurz pečenia kváskového 
chleba a rožkov. 
 Na 16. júna je pripravený kurz 
ekologického včelárstva s lektorkou 
Helenou Prokovou Mališovou. 
Ekologické včelárenie sa viac než 
na maximálne krátkodobé výnosy 
medu sústreďuje na podporu sil-
ných zdravých včelstiev, ktoré sú 
schopné odolávať tlaku parazitov, 
chorôb a nepriaznivého počasia. 
Zároveň sa snaží minimalizovať 
obsah škodlivín v mede, vosku 
a ďalších včelích produktoch, ktoré 
sú tak hodnotnejšie na kulinár-
ske, liečebné aj kozmetické účely. 
Na svoje si prídu aj deti, pre ktoré 
je ráno prichystaný krátky interak-
tívny kurz aj s ochutnávkou medov.
 V sobotu 29. júna počas Dňa 
obce Povrazník bude pre návštev-
níkov okrem folklórnych vystúpení 
a tvorivých dielní pre deti prichys-
taná aj komentovaná prehliadka 
ovocných stromov a kríkov v Sade 
pod stráňou, spojená s ochutnáv-
kou práve dozrievajúceho ovocia.

(am)

AKO VZNIKOL 
ERB OBCE ?

ŽIVÉ DEDIČSTVO 
POVRAZNÍKA II.
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OBECNÝ PLES
 Február sa niesol v znamení príprav pri 
organizovaní tradičného obecného plesu. Tak 
ako po minulé roky sa aj tento rok sála naplni-
la. Hudba Dominika Václava hrala do samého 
rána a poslední hostia odchádzali v ranných 
hodinách. Milé poďakovania a pozitívne ohlasy 
nás utvrdili v tom, že aj táto akcia má zmysel 
a hlavne zbližuje ľudí. Veľké poďakovanie patrí 
všetkým, ktorí pomohli pri zdarnom priebehu, 
pri upratovaní a obsluhe a všetkým sponzorom. 

DEŇ MATIEK
 V mesiaci máj sme pripravili spolu s naši-
mi deťmi podujatie pre všetky naše mamičky, 
staré mamy a prastaré mamy. Vystúpili deti 
zo základnej školy a materskej školy Strelníky, 
ktoré si pripravili krásne pásmo piesní a tancov 
s hudobným doprovodom pani učiteľky. Po nich 
nasledovali deti z našej dedinky, ktoré si pripra-
vili pre mamičky prekvapenie v podobe básní 
a piesne a zároveň počas programu namaľovali 
mamičke obrázok na sklo. Vystúpenie sa skon-
čilo malým spoločným posedením s dobrou 
náladou a smiechom. 

OSTATNÉ AKCIE 
V KULTÚRNOM DOME
 Okrem kultúrnych podujatí sme spolu orga-
nizovali voľby prezidenta SR a tiež voľby do EÚ. 
V našej sále sa konala výročná schôdza miest-
neho urbárskeho spoločenstva, ktorá zaplní sálu 
každý rok v marci a tiež veľmi zaujímavé podu-
jatia v rámci projektu Živé dedičstvo Povrazní-
ka. Spolu to bolo za pol roka takmer 10 podujatí 
a 2 súkromné akcie v kultúrnom dome.

PROJEKT PRÍSTAVBY HASIČSKEJ ZBROJNICE 
 O tomto projekte sme už písali a odvtedy sa nám podarilo vybaviť 
všetky potrebné povolenia a zverejniť výzvu na predkladanie cenových 
ponúk na realizáciu prác.
 Podmienkou realizácie tohto projektu z dotácie získanej ešte v minu-
lom roku je technickou správou uvedené odstránenie susedného domu. 
Dôvodom je aj nedostatočná výmera pozemku a tiež vchod a okná do ob-
jektu zo západnej strany a teda zabezpečenie prístupu do objektu.
 Keďže na obec boli doručené 4 ponuky na základe zverejnenej výzvy, 
poslanci /  4/5 väčšina/ ich vyhodnotili a vybrali jednohlasne dodáva-
teľa prác fi rmu AG Presta z Môlče s prihliadnutím na referencie prác 
v blízkom okolí.

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA
 Toľko diskutovaná, kritizovaná aj chválená. No určite potrebná, aj keď 
sa názory rozchádzajú. Treba si však uvedomiť, že dedinka Povrazník má 
jediné verejné priestranstvo námestíčko so zvonicou a malým parčíkom 
a súčasťou je jediná zastávka v obci. Zvonica už nie je tou historickou pô-
vodnou, ale napriek tomu si toto priestranstvo zaslúži našu pozornosť. 
Predsa je len vizitkou obce, je miestom, kde všetci vystupujú a nastupujú. 
Všetci si zaslúžia novú autobusovú zastávku, ktorá bude ľuďom slúžiť a zá-
roveň reprezentovať obec, jej úroveň a vyspelosť. 
 A keďže sa tento projekt stretol s rôznymi názormi na vzhľad zastávky, 
snažili sme sa nájsť také riešenie, aby zastávka zapadla aj do koloritu obce, 
aby slúžila účelu a bola vkusná. Veríme, že sa nám podarí naplniť oča-
kávanie a predstavy všetkých spoločnými silami. Obavy, že bude vysoká 
strecha sú zbytočné. Celá zastávka bude mať výšku 2,2 m a bude na pô-
vodných základoch. Vybudovaná z tvárnic a dotvorená upravenými sta-
rými hranolmi, s obloženým coklom z kameňa. Určite v nej bude miesto 
na informačný panel a lavičku. 

KULTÚRNY DOM A OBECNÝ ÚRAD
 Keďže projekt vykurovania celej budovy v minulom roku nebol úspeš-
ný, pokúsime sa uchádzať o dotáciu opätovne tento rok v 2. kole. Táto 
investícia je veľmi potrebná aj z hľadiska údržby budovy, ktorá trpí, po-
kiaľ sa nevykuruje. Nehovoriac o potrebe počas podujatí, kedy je takmer 
nemožné objekt vykúriť na požadovanú štandardnú teplotu. Či budeme 
úspešní a budeme kúriť peletkami sa dozvieme niekedy na jeseň, keď by 
malo byť vyhodnotenie projektov. Zároveň však tento projekt súvisí aj 
s prístavbou hasične. Zámerom je aby požiarne vozidlo bolo vo vykuro-
vanom priestore a voda nezamrzla. 

CESTY A MIESTNE KOMUNIKÁCIE
 Pokiaľ obec chce získať fi nancie na rekonštrukciu cesty, musí mať 
vysporiadané vlastnícke vzťahy k pozemkom pod cestou. Takto vyspo-
riadané máme pozemky pod cestou od Jara Malachovského po posledný 
dom k „Ďurečkovcom“. Keďže rozpočet na novú cestu je cca 100 tis. €, 
rozhodli sa poslanci pre jej opravu a vysprávky v sume cca do 40 tis. €. 
Peniaze by sme mali získať z projektu Leader v rámci MAS, kde každá 
obec dostane v prípade úspešne podaného projektu budúci rok 20 tis. € 
a ďalší rok opäť 20 tis. €. Zatiaľ je tento zámer v polohe príprav projekto-
vej dokumentácie a rozpočtu. 

(ip)

ČO SME SPOLU 
PREŽILI

ČO NÁS SPOLU 
NAJBLIŽŠIE ČAKÁ ?

TRIEDENIE ODPADU

ZELENÉ NÁDOBY 
NA SKLO

PATRÍ SEM:
nevratné obaly zo skla od nápojov, 
sklenené nádoby, tabuľové sklo, sklené 
črepy a pod.
NEVHADZUJE SA:
porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, 
TV obrazovky, veľmi znečistené fľaše 
a sklenené obaly (najmä pieskom), 
porcelán a keramika, zrkadlá, žiarovky 
a žiarivky, autosklo, sklo kombinované 
s iným materiálom (drôtené sklo).

ŽLTÉ NÁDOBY 
NA PLASTY

PARÍ SEM:
PET fľaše od nápojov (ich objem je 
potrebné najskôr znížiť napr. zošliap-
nutím, stlačením), kelímky, igelitové 
vrecká, fólie, polystyrén, obaly z koz-
metických produktov. 
NEVHADZUJE SA:
PET fľaše od potravinárskych olejov, 
novodurové rúrky, obaly od nebez-
pečných látok, ako napr. motorových 
olejov, chemikálií, farieb, podlahové 
krytiny, vrstvené obaly.

ČERVENÉ NÁDOBY
NA KOVY

PATRÍ SEM:
kovové obaly, konzervy, kovové výrob-
ky a súčiastky, alobal, nápojové ple-
chovky. Kovové obaly a kovy je taktiež 
možné odniesť do zberní kovov, príp. 
do zberných dvorov.
NEVHADZUJE SA:
kovové obaly kombinované s iným oba-
lom, napr. obaly zo zubnej pasty, kovy 
hrubo znečistené zvyškami jedla, farba-
mi a rôznymi chemickými látkami.

 Ak už nie sme ekologicky zmýšľajúci, tak buďme aspoň 
dobrí ekonómovia. Vývoz odpadu v bohatej obci je realizo-
vaný každý týždeň. To však ľudí nemotivuje, pretože je oveľa 
jednoduchšie všetko hodiť do jedného koša a nenamáhať 
sa vytriediť plasty, sklo a kov. Musíme si však uvedomiť, že 
zatiaľ čo za vývoz komunálneho odpadu platíme, vývoz 
triedeného odpadu znáša pôvodca teda výrobca produktu 
a obec a teda aj občan za vývoz neplatí. 
 Preto je veľmi dôležité odpad triediť čo najlepšie a najviac. 

Areál materskej škôlky bude aj z dôvodu nedisciplinovaných 
občanov uzatvorený a vývoz odpadu do tohto areálu prísne 
zakázaný. V priebehu roka bude vyhlásený zber železného 
šrotu a elektro odpadu, kedy bude určené miesto zberu. 
 Na toto miesto sa bude môcť počas vyhláseného obdobia 
nosiť šrot a elektro odpad, ktorý bude následne vyvezený 
a zber ukončený. Areál škôlky bude postupne vyčistený, revi-
talizovaný a upravený tak, aby tam mohli ľudia tráviť čas napr. 
aj opekaním, pokiaľ budú mať záujem.    (ip)

 Možno mnohí z vás postrehli, že na obci už nepracujú aktivační pracov-
níci, ako sme boli zvyknutí. O to ťažšie je teraz realizovať akékoľvek práce 
bez pomoci dobrovoľníkov a vás všetkých.
 Preto si dovolím osloviť vás s prosbou pri kosení okolia svojich domov, 
rigolov popri ceste, pri plotoch, okolie válovov a tiež cintorína.  Dobrovoľníci 
pokosia vo svojom voľne hlavne parčík a areál škôlky. Ostatné sa musíme pri-
činiť všetci. Uvítam pomoc mladých hasičov, ktorí by sa vedeli zorganizovať 
a pokosiť cintorín aspoň 2 x v sezóne, aby nemuseli starší obyvatelia vynakla-
dať námahu pri jeho údržbe.
 Verím, že spoločnými silami bude  dedinka krásna, čistá a upravená, 
za čo vám všetkým nesmierne ďakujem.

Ivona Patrášová

VEREJNÉ PRIESTRANSTVO A JEHO ÚDRŽBA
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TERMÍNY VÝVOZU ODPADU NA 3. ŠTVRŤROK 2019

mesiac KUKA
NÁDOBY
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NÁDOBY 
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NÁDOBY
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7 10. 7. 2019 1. 7. 2019 26. 7. 2019 31. 7. 2019
8 7. 8. 2019 7. 8. 2019 30. 8. 2019 —
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