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ŠŤASTIE, ZDRAVIE, POKOJ SVÄTÝ
VINŠUJEME VÁM!
Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme Vám.
Či ste starý, lebo deti, nezáleží nám.
Z ďaleka sa berieme, novinu Vám nesieme,
čo sa stalo dnešnej noci v meste Betléme.
Narodil sa chlapček malý, posiela nás k Vám,
aby ste mu niečo dali, zaniesť mu to mám.
Chlebík, ten už nechce brať, nakŕmila ho už mať,
radšej toliar, lebo dukát ráčte mu poslať.
Prosím pekne, odbavte nás, nieto času stáť.
Veď nám treba do Betléma ísť ho kolísať.
On je veľmi bohatý, všetko štedro odplatí,
uložte si k nemu poklad, tam sa nestratí.

SVÄTÝ MIKULÁŠ
A VIANOČNÝ PUNČ
Tak ako po minulé roky tak aj
tento rok sme pre našich najmenších
pripravili príchod Mikuláša s anjelom
a čertom. Spoločné zapálenie svetielok
na stromčeku na námestí, recitovanie
básničiek a balíčky sladkostí. To všetko a veľa radosti a smiechu, možno aj
strachu z čerta zažili naše deti aj tento
rok. A kto bol Mikuláš, čert a anjel? No
predsa vždy dobre naladené – Majka
Polcerová, Ivka Pinkasová a Miška
Potančoková.
Po príchode Mikuláša bol pripravený aj punč pre dospelých. Kotol pred
novou hasičskou zbrojnicou plný punču a dobrej nálady pre všetkých vás bol
pripravený s radosťou a láskou. (ip)

Milí Povrazničania,
rok 2019 bol pre našu obec výnimočný tým, že sme si pripomenuli
595. výročie prvej písomnej zmienky
o našej obci. Pre mňa osobne to bol
prvý rok medzi vami vo funkcii starostky obce. Bol to rok kedy sme sa
vzájomne spoznávali, ja som prenikala do vašich problémov a zvykov
a tiež do vzájomných vzťahov v obci.
Stretla som sa medzi vami s ochotou,
ústretovosťou pomôcť za čo som veľmi vďačná, pretože mnohé veci by sa
nedali bez toho uskutočniť.
Rok ubehol veľmi rýchlo a je tu čas
Vianoc. Sú tu opäť chvíle, kedy si
spoločne sadáme k sviatočnému stolu
a kedy oveľa viac pociťujeme vzájomnú spolupatričnosť a lásku.
Prežívajme spoločne tieto chvíle
radosti, pokory a odpustenia, oni
sú tým najkrajším darčekom, ktorý si môžeme navzájom dať. Čisté
a úprimné vzťahy v rodine či medzi
susedmi sú pre pokoj a pohodu každého z nás nesmierne dôležité. Skúsme sa preto v tomto krásnom čase
stíšiť a zamyslieť vo svojom vnútri,
možno aj odpustiť alebo poprosiť
o odpustenie ak treba a prežiť tak
sviatky skutočne v pokoji a láske.
Spomeňme si aj na svojich blízkych,
ktorí už nie sú medzi nami, ale stále
žijú v našich srdciach a spomienkach.
Dovoľte mi, aby som vám zaželala
v mene poslancov obecného zastupiteľstva a v mene svojom, radostné a pokojné prežitie Vianočných sviatkov.
Šťastné, veselé a požehnané
Vianočné sviatky.
Ivona Patrášová,
starostka obce

ČO SME SPOLU PREŽILI
MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ

1. jún sa nesie v znamení Medzinárodného dňa detí. Aj v našej obci sme
pripravili pre naše deti podujatie plné
prekvapení. Hlavnou organizátorkou
bola poslankyňa Ivka Pinkasová, ktorá
spolu s pomocníčkami – Paťkou Potančokovou, Luciou Majerovou a Alenkou
Pinkasovou pripravili pre deti súťaže
so sladkou odmenou. Deti nielen súťažili, ale zároveň si precvičili zručnosť
a vedomosti. Nápomocní boli aj rodičia
a na záver si všetci spoločne posedeli pri
opekaní v areáli škôlky.

PRÍSTAVBA HASIČSKEJ
ZBROJNICE

Tak ako sme už informovali o projekte v minulosti, podarilo sa nám zrealizovať prístavbu hasičskej zbrojnice. Táto
časť prístavby bola realizovaná v sume
31 640,68 €, z čoho obec prispela sumou
1640,68 €. Prístavba v takejto podobe
však nie je úplne dokončená a preto sme
podali žiadosť na poskytnutie ďalšej
dotácie na jej dokončenie do podoby
potrebnej pre kolaudáciu. Ide hlavne
o dokončenie elektriny, bleskozvodu
a okolia zbrojnice, ktoré je momentálne
len vysypané pieskom. Či nám budú
financie poskytnuté by sme sa mali dozvedieť do konca roka. (ip)

Osadenie válova
Válov na hornom konci, ktorý bol
uložený a pripravený na osadenie sa podarilo prispôsobiť potrebám a teda jeden
z otvorov uzatvoriť a nový urobiť, z dôvodu správneho prietoku vody. Následne
bol osadený na svoje miesto a pripravený
na jeho využívanie obyvateľmi horného
konca. Pri tejto realizácii pomohol Ivan
Majer a Michal Kantor.

BRIGÁDNICKÁ ČINNOSŤ

ŽIVÉ DEDIČSTVO
POVRAZNÍKA II.

O tomto podujatí bolo podrobnejšie
písané v predchádzajúcom čísle. Plodobranie sa uskutočnilo už po druhý
raz vďaka Andrei Miklošovej. Bolo
vyvrcholením projektu Živé dedičstvo
Povrazníka 2.
Streľba z luku do jablka, lisovanie
muštu či oleja z kôstkovín – to všetko ste
si mohli vyskúšať na jesennej slávnosti
Povraznícke plodobranie 2.
Neformálna skupina Povrazníci
v spolupráci s obcou pripravili bohatý
program, vrátane troch ovocinárskych
prednášok a poradenstva, tematického
vystúpenia detí z materskej školy Strelníky a bábkového divadla ZUŠ Slovenská Ľupča.
Pre dospelých i deti pripravili aj súťaž
ovocný desaťboj a ukážky spracovania
ovocia.
Počas dňa tiež slávnostne pokrstili
obecnú semienkáreň a priamo na mieste
si mohli ľudia vymieňať semienka zeleniny či byliniek a okrasných kvetín.

Kosenie cintorína
V našej dedinke je stále veľa šikovných
a ochotných ľudí bez ktorých by nebola
obec taká ako je. Najväčšou brigádou čo
do počtu účastníkov je každoročné kosenie cintorína. Tento rok to bolo v mesiaci
jún, kedy bolo prvé kosenie s hojným
počtom ochotníkov a druhé kosenie
v októbri, kedy už prišlo brigádnikov
menej ale vzhľadom na menšiu náročnosť
sme to zvládli aj s malým počtom a cintorín sa pripravil na deň zosnulých. Zámerne neuvádzam mená, aby som z toho
množstva na niekoho nezabudla, lebo vás
bolo naozaj veľa.
Výstavba autobusovej zastávky
Toľko diskutovaná a pripravovaná
výstavba novej zastávky... Nakoniec sa
nám ju podarilo zrealizovať a dokončiť
do dnešnej podoby. Nakúpili sme materiál a čiastočne sme použili aj materiál
zo zbúraného domu pri obecnom úrade.
Mnohí sa pýtali na kamene, ktoré sú
zakomponované na jednej strane a na
druhej drevo. Kamene aj drevo zo starého domu sú ukážkou miestneho materiálu, ktorý sa používal v minulosti na výstavbu domov v našej dedine. Práce
na výstavbe boli realizované dobrovoľníkmi zadarmo. Pre tých, ktorí možno
nevedia kto nám zastávku postavil tak to
boli Jaro Malachovský, Vladimír Psota
a Ivan Majer.

Čistenie rigolu
Cesta od Jara Malachovského smerom
ku Kantorovcom trpí aj podmývaním
počas dažďov. Aby sme to zmiernili aspoň
koľko je to v našich silách vyčistili sme
rigol, ktorý bol rokmi zarastený a zanesený. Tým sme usmernili vodu a dostali ju
späť do rigolu aby opätovne nepodmývala
a nedvíhala tak asfaltový povrch. Rigol
je však potrebné pravidelne čistiť a hlavne počas jarných prívalových dažďov je
dôležité ho udržiavať aby sa nestalo, že
príval vody vytopí niektorí z domov v dolnej časti ulice. Technikou pomohol Ivan
Majer a rigol ručným náradím vyčistili
Ján Kováč, Peter Majer a Vladimír Psota.
Do budúcna by bolo ideálne, keby každý
na ulici v rámci svojich možností vykosil
a vyčistil časť rigolu oproti svojmu domu
priebežne podľa potreby.
Z vymenovaných aktivít je zjavné, že či
už ide o organizovanie kultúrnych podujatí alebo údržbu a čistenie obce všetky sú
realizované svojpomocne vďaka všetkým,
ktorí sú ochotný pomôcť a zveladiť našu
dedinku. Touto cestou sa chcem ešte raz
všetkým menovaným aj nemenovaným
poďakovať za ich čas a ochotu. Ak som
na niekoho zabudla tak sa vopred ospravedlňujem aj keď viem, že každý z vás to
robí hlavne pre našu dedinku. (ip)
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ČO NÁS ČAKÁ V NOVOM ROKU ?
KULTÚRA V OBCI

V januári tak ako aj tento rok pripravíme kultúrne podujatie pre všetkých
obyvateľov kde povinšujeme aj jubilantom, ktorí oslávili svoje životné jubileum
(od 60 rokov) v priebehu tohto roka.
Zároveň budeme počas roka pokračovať tradičnými kultúrnymi podujatiami ako to bolo doteraz a o termínoch
budeme včas informovať.

ROZVOJ OBCE

Rozvoj obce je závislí od dotácií, pretože náš rozpočet na to nie je dostatočný. Preto tak ako aj tento rok sa budeme
uchádzať o poskytnutie dotácií. Keďže
sme boli tento rok úspešní pri podaní
projektu rekonštrukcie vykurovania
kultúrneho domu, budeme po všetkých legislatívnych úkonoch realizovať
výstavbu kotolne a vykurovania spolu
v hodnote cca 116 tis.€. Pridelená dotácia nám pomôže udržať budovu tak aby

nevlhla a fasáda sa neolupovala ako to
môžete vidieť. Zároveň vám všetkým,
ktorí budete potrebovať využiť sálu aj
na súkromné účely alebo na spoločné
kultúrne a spoločenské aktivity bude
poskytnutý komfort vo vykurovaných
priestoroch obecnej budovy.
Z možností, ktoré zatiaľ boli zverejnené a vhodné pre našu obec boli
spracované a podané žiadosti o finančný
príspevok:
– na dokončenia a úpravy verejného
priestranstva pri zvonici v rozsahu
podľa poskytnutej dotácie
– na zhotovenie prístreškov a úpravu
priestorov pre kontajnery na triedený odpad
– na organizáciu Dňa obce
a stretnutia rodákov
V prípade, že bude možnosť a vôľa
poslancov budeme sa uchádzať o dotáciu na úpravu cintorína a to prístupový

chodník k hrobovým miestam a vstupu
do cintorína.
Stále čakáme na výzvu pre malé obce
pre podanie žiadosti o dotáciu na vybudovanie cesty. V našom prípade ide
o cestu ku Kantorovcom, ktorá je celá
majetkovo vysporiadaná. Pre poskytnutie dotácie je totiž hlavnou podmienkou
vysporiadanie pozemku pod cestou
a teda vlastníctvo obce.
Okrem bežnej údržby v obci nás čaká
oprava nádrže pri válovoch na hornom
konci, ktorá je povetrnostnými podmienkami narušená. Jej oprava je technicky náročnejšia ako bežná údržba ale
verím, že sa nám ju podarí opraviť tak
aby slúžila aj ďalšie roky.
To sú plány na budúci rok a v prípade, že niektoré z nich nebude možné
realizovať, budeme sa snažiť naďalej
o ich dosiahnutie a zrealizovanie. Všetky
ďalšie podnety, nápady a návrhy od občanov sú vítane. (ip)

DEŇ OBCE A STRETNUTIE RODÁKOV

Toto tradičné podujatie prešlo malými organizačnými zmenami. Jednou z nich bola zmena termínu z nedele
na sobotu a tiež zavedenie dobrovoľného vstupného. Obidve
zmeny sa ukázali ako správne čo ocenili mnohí návštevníci,
ktorí sa zišli v hojnom počte. Suveníry ktoré sme pripravili
na predaj mali úspech a predali sa takmer všetky hrnčeky
a magnetky. Dobrovoľníci v bufete sa mali čo obracať aby
uspokojili hladných a smädných návštevníkov. Prázdne kotle
od gulášu boli vizitkou dobrých kuchárov. Ten obecný varila
pani Macková a pani Majerová a druhý bol uvarený a venovaný ako sponzorský dar obci poľovníckym združením. Chutili

obidva a okrem nich samozrejme aj grilované pochúťky.
Počas programu sa nám predstavili súbory z okolia a to FS
zo Šajby a Ľubietovej, Paľo Majerík z Priechodu a DFS Drienka zo Slovenskej Ľupče. Zároveň počas programu prebiehala
aj komentovaná prehliadka ovocného sadu s Andreou Miklošovou, tvorivé dielne pre deti s Luciou Majerovou a prehliadka múzea. Večerná zábava sa rozprúdila a trvala do noci. Plný
„parket“ bol dôkazom dobrej nálady vďaka hudbe p.Snopka.
A to je aj poslaním tohto podujatia. Zachovávať zvyky, tradície a hlavne ľudí spájať a stmeľovať vzťahy.
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ZASTÁVKA AUTOBUSU
„HORNÝ KONIEC“

VÝSKYT MEDVEĎOV

Na podnet občanov bola zaslaná žiadosť na SAD Banská Bystrica o zriadenie zastávky na „Hornom konci“. Keďže všetky takéto žiadosti schvaľuje VÚC Banská Bystrica,
musíme počkať na jej vyjadrenie. Podľa pracovníka SAD
Banská Bystrica budú našu žiadosť hodnotiť a prípadne
aj schvaľovať spolu so schvaľovaním nového cestovného
poriadku v novom roku. Pokiaľ nám zastávku „Horný
koniec“ schvália bude umiestnená na ceste pri dome pani
Ondrovej značka zastávky autobusu. Miesto vytipovala
ako najvhodnejšie z hľadiska bezpečnosti SAD Banská
Bystrica. Tak by hlavne starší občania z tejto časti dediny
nemuseli nosiť ťažké nákupy z námestia. (ip)

NARODILI SA
• Sára Golianová
• Alexandra Majerová
Tento rok sa rady našich občanov rozrástli o dve dievčatká – malým občiankam Povrazníka želáme veľa zdravia,
šťastia a lásky. Vitajte medzi nami.

OPUSTILI NÁS
• Anna Dutková
• Emil Majer
• Marek Tagaj
Česť ich pamiatke.

PRANOSTIKA
Aké veľké sú cencúle v decembri, také dlhé budú rúrky
z kukurice.
Rok 2020 sa nesie v znamení potkana
Podľa čínskeho horoskopu obdobie nových príležitostí,
obdobie lásky a úspechu. Aj v oblasti peňazí prináša rok
potkana pozitívne zmeny pre viaceré znamenia. Potkan
je prvým znamením celého 12 ročného cyklu ktorým sa
orientuje čínsky horoskop. Opisuje rok potkana ako rok
obnovy stratených nádejí a možností a ako výnimočný
rok nových začiatkov a možností. Podľa toho, čo horoskop hovorí o roku 2020 sa môžeme začať tešiť na skutočne šťastím poznačené obdobie, ktoré bude vyžarovať
pozitivitou a radosťou.
Či už horoskopom veríme alebo nie, v každom prípade
si vzájomne prajme a bude nám dopriate -zdravie, šťastie,
lásku a pohodu.

Na základe podnetov obyvateľov sme adresovali Okresnému
úradu v Banskej Bystrici odbor životného prostredia žiadosť
o riešenie situácie výskytu medveďov v blízkostí obydlí a záhrad
našich občanov. Okresný úrad na základe toho vykonal obhliadku a zároveň informoval Ministerstvo ŽP o stave a výskyte
medveďov v našej lokalite. Pri obhliadke zároveň odporučil aby
si majitelia pozemkov a záhrad v blízkosti domov ale aj pri orných pôdach za dedinou udržiavali pozemky bez porastu divých
kríkov. Zamedzia tak možnosti úkrytu divej zveri a eliminujú jej
výskyt aspoň čiastočne.
V rámci tejto prevencie veľmi pomohol Peter Telúch, rodina
Krajčiová a rodina od Kubáňov. Vykosili a vyhrabali miesta kde
sa naposledy zdržiaval medveď v blízkostí domov. Aj touto cestou
im veľmi pekne ďakujeme. (ip)

DANE A POPLATKY
V ROKU 2020 V NAŠEJ OBCI
Miestne dane sa nebudú
v budúcom roku meniť čo sa
týka sadzieb. Upravené boli
len podmienky pre poskytnutie úľavy na poplatku za smeti. Doteraz bola poskytnutá
úľava v rodine, ktorá mala
viac ako 4 členov a to na každého ďalšieho suma 2€. Čiže
4 osoby v rodine platili 10 €
a ďalší 8 €. Zákon však presne
vymenúva okruh úľav, ktoré
obec môže poskytnúť a za
akých podmienok. Táto úľava
podľa platnej legislatívy nie
je možná. Preto sme na septembrovom zastupiteľstve
urobili úpravu v tejto časti

VZN a úľavy poslanci schválili v zmysle zákona.
Na základe toho správca
dane teda Obec Povrazník
poskytne úľavu poplatku
za komunálne odpady 20%
/ 0,00548 na deň,spolu 2€
na rok /osobám starším
ako 70 rokov automaticky.
Po prvý krát úľavu poskytne
v roku, v ktorom osoba dovŕši vek 70 rokov.
Pokiaľ by sa však stalo,
že úľava nebola započítaná
a dosiahli ste vek 70 rokov,
je potrebné sa na obecnom
úrade informovať a požiadať
o opravu. (ip)
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