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Milí spoluobčania,
podobne ako minulý rok o takomto čase vychádzajú opäť
naše miestne noviny. Aby aj tí, ktorí nemajú internet a nemajú možnosť sledovať našu činnosť, boli informovaní.
Aj tento rok sa opäť niesol v znamení opatrení a obmedzení hlavne v prvom polroku, kedy sme nevedeli, či vôbec budeme môcť organizovať nejaké spoločné podujatia.
Keďže v zimných a jarných mesiacoch boli podmienky
nastavené s výraznými obmedzeniami a zákazmi, nemohli sme pripraviť a usporiadať ani dni obce a stretnutie
rodákov. Toto podujatie plánované v mesiaci jún by sme
za daných bezpečnostných podmienok neboli schopní
usporiadať.
Obmedzenia nám však nebránili zamerať sa viac na niektoré práce a činnosti pri úprave verejného priestranstva.
O týchto prácach, ktoré sa nám podarilo zrealizovať
a ktoré plánujeme, sa dozviete v nasledujúcich článkoch.
Ja by som sa chcela v mojom príhovore skôr poďakovať
všetkým menovaným aj nemenovaným, ktorí sa snažia
urobiť našu obec krajšiu. Tým, ktorí sú aktívny a sami ma

prekvapili svojim nápadom niečo urobiť. Veľmi ma
potešili kvietky vysadené v nádobách pri zvonici a altánku. Hneď to ožilo a pôsobilo určite aj pre náhodných
turistov milým dojmom. Tak isto ma jedno ráno potešilo
vykosené okolie pred obecným úradom. Aj keď je to len
kúsok trávy, keď je prerastená, vyzerá zanedbane. A pri
tom stačilo tak málo, dobrá vôľa pri kosení svojho okolia
domu pokosiť aj kúsok pri úrade. Mne to ako starostke
veľmi pomôže a ešte viac poteší tá dobrá vôľa človeka.
O to viac, že som ho o to nemusela prosiť a otravovať.
Často vnímame veci ako samozrejmosť. Zvykli sme si,
že priestor – mokraď oproti domu č.34 pravidelne kosí
pán Predajniansky. Lebo je to oproti jeho rodnému
domu... Robí to každý rok sám a patrí mu poďakovanie.
Určite je viac takých občanov, ktorí sa starajú o verejné
priestranstvo, cintorín, válovy s vodou a pod. Je to veľká
pomoc pre obec a aj vizitka nás všetkých. Len preto, že
nemáme dostatok financií, nemusíme mať zanedbanú
obec. Keď každý urobí o trochu viac, než musí, táto
malá dedinka v lone prírody bude prekvitať.
Ivona Patrášová,
starostka obce

NAŠE OBLÁTKY
Pre našich občanov ponúkame na predaj spekané
oblátky, balené v krabičke s fotografiami obce Povrazník. Vhodné sú nielen ku kávičke, ale aj na darovanie blízkym či známym. V ponuke sú čokoládové,
orieškové a škoricovo–jablkové v cene 1,50 eur
za krabičku.

NAŠE STRÁNKY
ÚRADNÁ STRÁNKA OBCE
www.povraznik.sk
Stránka kde možno zapáliť virtuálnu sviečku
na hrobe, skontrolovať platnosť nájomnej
zmluvy a jej úhradu atď.:
www.virtualnyintorin.sk/cintorin/2384
Nájdete nás aj na sociálnej sieti Facebook pod:
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INVESTÍCIE, OPRAVY A ÚDRŽBA V OBCI
Napriek už známemu nedostatku
financií sa nám vďaka ochotným a šikovným obyvateľom podarilo opäť niektoré plány naplniť. Pre niekoho sú to
možno maličkosti, ale s ohľadom na počet ľudí, ktorí to realizujú a na finančné
možnosti obce, sú to vždy pre mňa ako
starostku zázraky, ktoré mi prinášajú
radosť. Dodajú chuť do ďalšej práce,
a preto patrí veľká vďaka všetkým, ktorí
sú ochotní vždy pomôcť.

CINTORÍN
VÝRUB
Na základe žiadostí mnohých občanov sa nám v zimných mesiacoch
podarilo zrealizovať výrub stromov,
ktoré boli v tesnej blízkosti hrobov.
Ohrozovali tak svojím prípadným
pádom pomníky a mnohé z nich koreňovým systémom narúšali hroby. Čo
sa nám však nepodarilo a čo nás veľmi
mrzí, bol následný vývoz a likvidácia
haluziny.
Je nám ľúto, že sme nedostali povolenie na vstup na susedný pozemok pre
vývoz. Hľadali sme riešenia, ochotní
boli aj zamestnanci OPL Ľubietová, ale
ukázalo sa, že nie je možné sa dostať
k haluzine inak ako cez spomínaný
susedný pozemok.
A tak nám haluzina stále špatí túto
časť cintorína. Sú tu však aj hrubé konáre, ktoré si môžu občania vytriediť
a odviezť na kúrenie kedykoľvek bez
nahlasovania na obecnom úrade.

rých hroboch a do kríkov. Pred cintorínom sú na to určené nádoby a máme aj
kompostovisko priamo na cintoríne. Tí,
čo odpad zbierali a čistili cintorín, vedia koľko odpadu sme povyberali a čo
obnáša dávať pozor na zvyšky skla, aby
sa neporezali. Je také ťažké hodiť odpad
do košov pred cintorínom? Tak isto sa
stáva, že v kompostovisku sa nájdu zvyšky umelých kytíc, rastlina s umelým
črepníkom a pod. Do kompostoviska je
potrebné dávať len menšie zvyšky konárov, rastliny a burinu z hrobov. Odumreté kvety v črepníku je potrebné vybrať
a nádobu hodiť do plastu.
Podarilo sa nám vymeniť bránu, ktorá je z peňazí vás všetkých. Vyriadený
je sklad náradia, kde si môžete požičať
drobné náradie na úpravu hrobov i poháre na kvety. Pri informačnej tabuli
sú tiež krhle na polievanie a ak niekto
potrebuje väčšiu nádobu – bandasku,
nájde ju tiež v sklade náradia. Všetko
je potrebné vždy vrátiť na svoje miesto.
Cintorín je miesto posledného odpočinku, ktoré má byť čisté a dôstojné
s patričnou úctou k zosnulým. Tak isto
si dovoľujeme upozorniť, že je zakázané
hádzať odpad za drevenicu na cintoríne.

NÁHRADNÁ VÝSADBA
Následne sme po výrube v jarných
mesiacoch vysadili ako náhradu do budúcna živý plot – hraby. Niektoré sa
prijali, niektoré budeme musieť nahradiť. Zatiaľ sú malé a v tráve ich dobre
nevidieť. Preto je potrebné pri kosení
a čistení dávať pozor v častiach, kde
bolo staré oplotenie.
PORIADOK A ČISTOTA
Čo nás však najviac mrzí, že po pracnom čistení, zbieraní skla a plastového
odpadu v týchto miestach sa opäť objavuje odpad nový. Je nepochopiteľné,
ako môže niekto hádzať kahance, zvyšky kahancov a umelých kytíc popri staStrana 2

POĎAKOVANIE ZA PRÁCE
Pri výrube, prácach spojených s osadením brány a časti plotu pri vstupe po-

máhali Ivan a Peter Majerovci, Vladimír
Psota, Vlado Majer a Jaro Malachovský,
ktorý aj zhotovil a venoval obci kríž pri
vstupe. PD Bukovina a Matej Mikulína
nám uľahčili práce odstránením starých
stĺpov s betónom.
Všetkým patrí poďakovanie a v neposlednom rade tiež občanom, ktorí pomáhajú pri kosení a hrabaní cintorína.
Aj touto cestou chceme poprosiť tých,
ktorí sú zdraví, vládzu a môžu, aby sa aj
individuálne popri starostlivosti o svoje
hroby, postarali aj o okolie nielen svojich hrobov, ale aj o opustené hrobové
miesta a priestranstvo cintorína v rámci
svojich možností. Ide hlavne o priebežné kosenie vstupu, prístupovej cestičky
k hrobom, vyžínanie náletových drevín
a pod. Keď každý urobí aspoň niečo
málo, prispeje tak k skrášleniu cintorína
a pomôže tak aj obci, keďže nedisponujeme takou pracovnou silou, aby sme
mohli cintorín bez pomoci vás všetkých
udržiavať v dostatočnej miere.

NÁMESTIE
A OKOLIE ZVONICE

Už v minulosti sme začali postupne opravovať a upravovať verejné
priestranstvo a to novou autobusovou
zastávkou, do ktorej tento rok pribudol
nový smetný kôš s popolníkom. Preto
už špaky a smeti by nemali byť na zemi.
Zelenú plochu – parčík v okolí zvonice
sme tiež začali svojpomocne zveľaďovať.
Keďže sa nám nepodarilo získať dotáciu
na tento účel, postupne, ako sa nám
podarí, realizujeme úpravu nášho malého námestíčka. Po vlaňajšom osadení
obrubníkov sme podľa plánu opravili
altánok – vymenili bočné steny. Tieto
boli vplyvom dažďa prehnité a rozpadali
sa. Aby sme tomu do budúcna zabránili,
osadili sme ešte v minulom roku žľaby
a zvody, ktoré chýbali. Voda tak nebude
na nové výplne striekať a altánok môže
slúžiť do ďalších rokov. Altánok opravil náš stolár Ivan Majer a žľaby osadil
Jaro Malachovský s Vladom Majerom.
Pravidelné kosenie a starostlivosť Petra
Majera o túto časť obce prinieslo ovocie
a trávnik bol počas celej sezóny krásny,
hustý a upravený.
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DETSKÉ IHRISKO

Už dlhšie sme plánovali na základe
pripomienok rodičov urobiť deťom detský kútik. Prvý návrh a plán bol v časti
pri oplotení Juraja Fekiača, kde sme sa
snažili čiastočne upraviť aj terén. Keď
však malo prísť k ďalším prácam, ozvali
sa mamičky, že vhodnejšie aj bezpečnejšie by to bolo v areáli škôlky. Hoci sa
zdá, že je tu miesta veľa, nie je to však
jednoduché. Raz za tri roky tu prebieha
hasičská súťaž, ktorá vyžaduje priestor.
Preto aj umiestniť herné prvky bolo
potrebné tak, aby nevadili tejto aktivite.
Zároveň sme museli myslieť aj na kultúrne podujatie, aby priestor mohol byť
aj v budúcnosti využívaný pre tento účel.
Nakoniec sme spoločne našli vhodné
miesto hneď pri hornej bránke. Tu sme
spoločnými silami osadili nanovo natretý domček so šúchačkou, hojdačku
a darovaný kolotoč od Rada Rončáka.
Aj keď sa to zdá jednoduché, osadiť bezpečne tieto herné prvky vyžadovalo opäť
čas a ochotu. A tak za pomoci stálych
pracantov sa nám podarilo deťom vytvoriť kútik pre hry a šantenie. Jaro Malachovský vyrobil sedáky a osadil kolotoč,
Vladimír Psota zabetónoval a osadil
jednotlivé prvky a Ivan Majer so Zuzkou natreli drevený domček, ktorý nám
pomohol demontovať a preniesť Peter
Mikloš. Vytvorili sme deťom tabuľu
na kreslenie kriedou na starej betónovej
garáži a ak sa nám podarí získať dotáciu,
o ktorú sme žiadali, deťom doplníme
detské ihrisko o viac zaujímavostí. Ak
nie, doplníme aspoň v budúcom roku
prekryté pieskovisko.

INFORMAČNÉ TABULE
A ODDYCHOVÁ LAVIČKA

Hutu. Podarilo sa nám tiež získať nové
turistické smerovníky, ktoré boli zničené
a chýbali. Umiestnené sú na spomínanej
informačnej tabuli s mapou Poľany a tiež
na stĺpe pri obecnom úrade smerom
na družstvo. Tu často cyklisti blúdili
a pýtali sa na cestu. Teraz už snáď trafia,
kam budú potrebovať. Pre nich, ale aj
pre našich občanov počas prechádzky
po prírode sme urobili malé oddychové
sedenie na rázcestí pod Jaseňovým vrchom. Je to lavička s malým stolíkom,
kde si pocestný môže sadnúť, oprieť
sa, občerstviť sa a pokochať výhľadom
na okolie. Pokiaľ sa nám v budúcnosti
podarí získať financie, chceli by sme
v tomto mieste osadiť tabuľu s fotografiou panorámy Nízkych Tatier s pomenovaním jednotlivých kopcov, na ktoré
sa odtiaľto pozeráme. Ak máte aj ďalšie
nápady, nenechajte si ich pre seba a zapojte sa.

CESTY A MIESTNE
KOMUNIKÁCIE

Nevyužívané drevené informačné
tabule od vstupu do hasične pri zvonici
sme premiestnili a doplnili o mapy.
Jedna je na cintoríne a druhá je pri
válove pri vstupe do obce, na začiatku
cyklotrasy Medvedie stopy na Ponickú

Pod správu obce patria cesty, ktoré sú
vysporiadané. Tieto by sme potrebovali

opraviť. Bohužiaľ, posledné 3 roky sú
dotácie vhodné pre našu obec pozastavené. A tak sme sa pustili do opravy
v rámci našich možností. Najskôr za pomoci Maťa Kvandu sme upravili bágrom
rigol popri ceste smerom ku Danovi
Kantorovi, aby voda netiekla po ceste
a neničila ju viac ako je. Vďaka materiálu
a iniciatíve Miroslava Chromeka, ktorý
spolu s manželkou vlastní chatku pri
ceste spomínaným smerom, sme čiastočne opravili resp. upravili túto cestu.
Frézou, ktorú sme s jeho pomocou
získali, boli tie najväčšie jamy zaplátané
a aspoň na určitý čas snáď takto cesta
vydrží. Pokiaľ sa tento postup osvedčí a nepodarí sa nám získať financie
na kompletnú rekonštrukciu, pokúsime
sa aj v budúcnosti týmto spôsobom
zvyšnú časť cesty opraviť. Takáto oprava
si opäť vyžaduje okrem materiálu a techniky aj ochotných ľudí, ktorí tak ako
Miroslav Chromek s manželkou Lenkou, Rado Rončák, Peter Majer, Mário
Hanzel, Marek Majer, Vlado Majer a pán
Gajdoš obetujú jednu sobotu na opravu
a pomoc nám všetkým.

ÚDRŽBA A OPRAVA
OBECNÝCH BUDOV

Obecných budov nie je veľa, ale vyžadujú nemalé finančné prostriedky,
pretože stav vzhľadom na ich vek si to
vyžaduje.
OBECNÝ ÚRAD, KD
Po rekonštrukcii kúrenia na obecnom
úrade a v kultúrnom dome je nevyhnutná oprava opadávajúcej fasády. Skôr
však ako pristúpime k zatepleniu aspoň
prednej steny, bolo potrebné odstrániť
vlhnutie muriva. Keďže technicky nebolo možné stenu podrezať, vykonala sa
injektáž, ktorá zabráni prenikaniu vody
do múrov. Následne bude stena zateplená
a opravená tak celá fasáda prednej časti
budovy. Bočné steny vďaka prístavbe
hasične a kotolne sú zateplené a ostane
nám do budúcnosti zatepliť zadnú stenu
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a celé podkrovie. To však už vyžaduje
veľké investície, ktoré obec bez dotácií
nezvládne ani svojpomocne. Nová prístavba hasične nemala kompletné zvody
dažďovej vody a zároveň k múrom stekala voda z dlažby pred obecným úradom.
Preto bolo potrebné odvodniť túto časť.
Boli osadené zvody z budovy Obecného
úradu a vložená drenážna rúra zvedená
do šachty tak, aby dažďová voda nepodmývala múr prístavby. Tak isto sme
po prvej zimnej vykurovacej sezóne pri
kontrole zistili, že sa drží vlhkosť v sklade
peliet. Aj túto časť sme museli ošetriť pred
vlhnutím a to hydroizolačným náterom
a Ipou. Práce vykonali Vladimír Psota,
Vlado Majer a Jaro Malachovský, ktorý aj
daroval potrebný hydroizolačný materiál
na sklad peliet.
MATERSKÁ ŠKÔLKA
Pri kontrole stavu budovy bývalej
škôlky sme zistili, že veľa vlhkosti múrov
je spôsobené chýbajúcimi časťami zvodov a žľabov, alebo ich opotrebovaním.
Preto sme poprosili Juraja Fekiača ml.
o spísanie jednotlivých komponentov
a zabezpečenie cenovej kalkulácie.
Povinnosťou obce je v zmysle zákona
zveľaďovať majetok a keď to nejde, tak
ho chrániť a udržiavať. Preto by sme mali
v budúcom rozpočte pamätať aj na opravu týchto žľabov, aby sme zabránili chátraniu a vlhnutiu múrov. Zároveň sme
vypratali vstupné chodby k miestnosti
múzea od odpadu a starých nepotrebných častí kobercov a nábytku. V časti
bývalých sociálnych zariadení môže byť
sklad pre lavice a stany a chodby tak
môžu slúžiť podobne ako miestnosti
múzea na expozíciu. Prístup do múzea
na prehliadku tak môže byť možný kedykoľvek, keďže už nebude slúžiť ako sklad.
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PLÁNY NA BUDÚCI ROK
Všetky naše plány sa odvíjajú od finančnej náročnosti. Aj keď sa snažíme podávať všetky dostupné projekty – žiadosti o dotáciu, nie vždy sa to podarí. Množstvo
vhodných a potrebných dotácií bolo pozastavených. A tak využívame aspoň to, čo je
možné a čo môžem ako starostka spracovať sama bez toho, aby sme platili niekoho
len za samotné napísanie žiadosti. Pri veľkých investíciách je to totiž nevyhnutné, ale
aj finančne náročné. Spracovať žiadosť stojí cca 1500 – 2000 eur. Ale čo je horšie, nie
je isté, či dotáciu obec dostane. Ak nie, tieto peniaze sú vyhodené zbytočne. Pre našu
obec je to nie zanedbateľná suma. Za posledné 2 roky bolo takto podaných do 20
žiadostí, ktoré sme spracovali sami a na ktoré boli vyhlásené výzvy.
Momentálne máme podanú žiadosť na Ministerstve sociálnych vecí a rodiny
na doplnenie herných prvkov pre deti na detskom ihrisku, na VÚC bolo možné
podať žiadosť o dotáciu na exteriérové fitness zariadenie – čo sme teda tiež využili,
na obnovu a rekonštrukciu zvonice – kde by sme v prípade pridelenia urobili novú
fasádu a omietky v starej časti zvonice. Výsledky budeme vedieť pravdepodobne
v prvých mesiacoch budúceho roka.
Na úpravu verejného priestranstva sme už žiadali niekoľkokrát. Za ten čas, čo
sme peniaze nedostali, si postupne námestie upravíme sami. Po prácach, ktoré sme
už spomínali, nám ostalo už len osadiť nové lavice, ako sme mali navrhnuté kedysi
v plánoch na rekonštrukciu námestia. V týchto dňoch budú dokončené v dielni kováča rámy a v zime u stolára do rámu osadené drevené sedáky. V budúcom roku už
osadíme nové sedenie v parku pri altánku.
Staré lavice, pokiaľ sa budú dať opraviť, opravíme a využijeme pri modlitebni pre
starších ľudí počas pohrebov a tiež sa budeme snažiť osadiť lavičku na cintoríne.
Stále sa snažíme získať financie na rekonštrukciu miestneho rozhlasu, kamerového systému a rekonštrukciu cesty. Na všetky tri máme pripravené projekty, návrhy
cien a materiálu.
Všetko však závisí od toho, aké výzvy sú vyhlásené, a na čo môžeme v danom
roku žiadať dotácie. Počas posledných 2 rokov boli však výzvy zamerané na cyklotrasy, turizmus a zabránenie pandémie.
Čo všetko sa nám podarí a čo bude potrebné sa ukáže počas budúceho roka.

PRENÁJOM KULTÚRNEHO DOMU
Oznamujeme občanom, že aj naďalej majú možnosť prenájmu sály v kultúrnom
dome za nezmenený poplatok 30 EUR včítane kuchynky s inventárom. Sála ako aj
celý objekt je v zimných mesiacoch vykurovaný.
Kuchynka je vybavená novým elektrickým sporákom so sklo–keramickou platňou,
starším plynovým sporákom, malou chladničkou, mikrovlnkou a varnými kanvicami.
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KULTÚRNE PODUJATIA

KNIŽNICA

Aj napriek obmedzujúcim podmienkam sa nám podarilo niektoré podujatia usporiadať
a niektoré nahradiť aspoň reláciou – spomienkou v miestnom rozhlase.

V našej obci stále funguje knižnica,
ktorá je otvorená každú prvú nedeľu
v mesiaci od 13,00 hod. do 15,00 hod.
Knihovníčka Monika Štubniaková vás
rada privíta a poradí s výberom. Nové
tituly – takmer 170 ks – nám pribudli
do našej knižnice koncom minulého
roka, takže každý si môže vybrať to svoje.
Odporúčame – veľmi zaujímavý
titul – skutočný príbeh autora Rudolfa
Vrbu. Strhujúci príbeh plný nečakaných
zvratov a stretnutí. Je to správa o vzniku
a osude jedného z najzávažnejších dokumentov druhej svetovej vojny – svedectvo o vyhladzovacích táboroch. Je
spoveďou človeka, ktorý má silu otvorene hovoriť o veciach, o ktorých sa niekedy hovoriť nedá. Rozpráva o jednom
z veľkých útekov histórie, o mladom
mužovi, ktorý vzdoroval nespravodlivému osudu, koľkokrát za neľudských
podmienok, a pritom si dokázal zachovať svoju tvár.

DEŇ MATIEK

Reláciu ku dňu matiek pripravili s láskou a úctou žiaci zo Základnej školy J. G.
Masaryka v Ľubietovej. Pásmom piesní, básní a vinšov tak prejavili lásku a úctu
všetkým mamám a starým mamám. Svojím talentom tak spríjemnili sviatočný deň
a potešili srdcia nás všetkých.

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ

MDD sme pripravili tento rok v areáli bývalej škôlky. Pre deti boli nachystané
súťaže a športové hry, po ktorých nasledovala spoločná opekačka. Deti sa spolu vyšantili a rodičom tiež dobre padlo sa spolu stretnúť aj inak, ako len na ulici. Podujatie
pripravila Ivka Pinkasová. Deťom sa počas dňa venovala s pomocníčkami Miškou
Potančokovou, Monikou a Erikou Štubniakovou a samozrejme za pomoci rodičov
detí. Tí priniesli koláčiky, a tak si všetci v dobrej nálade posedeli a podebatovali.

FOLKLÓRNE PODUJATIE

V mesiaci september, pokiaľ to ešte bolo v rámci uvoľnených opatrení možné,
sme usporiadali vystúpenie FS Debnár s hosťami programu – heligonkárom a fujaristom. Pásmo piesní, hudby a žartovného slova bolo malou náhradou za podujatia,
ktoré sme nemohli usporiadať. Hlavne teda deň obce a tiež pravdepodobne tradičné
posedenie dôchodcov a jubilantov, ktoré v zimných mesiacoch už nebudeme môcť
usporiadať. Škoda len, že napriek zaujímavému programu bola účasť pomerne nízka.
Napriek tomu si však myslím, že aj keď nás bolo málo, oplatí sa takéto podujatie urobiť, pretože tí, ktorí majú záujem a prídu, si to zaslúžia.

OBECNÁ
SEMIENKAREŇ
Semienkareň vedie A. Miklošová,
ktorá má semienka uskladnené u seba
doma (č.p. 48). Aktuálny zoznam semienok – na www.povraznik.sk v záložke
Obecná semienkareň alebo na Facebook
stránke Obecná semienkareň Povrazník.
Ak si zo zoznamu vyberiete, kontaktujte
ju na t.č. 0904 523 398. Obvykle raz
do mesiaca je semienkareň prístupná,
najbližšie v nedeľu 7.11.2021 od 13:00
do 15:00 v sále Obecného úradu. Tu sa
môžu záujemcovia podeliť o semienka
z vlastnej úrody a zásobiť sa na nasledujúcu sezónu inými druhmi či odrodami,
ktoré im chýbajú.
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LIKVIDÁCIA ODPADU
Už v minulom roku sme písali o povinnosti obce okrem
iného zabezpečiť vývoz objemného odpadu a likvidáciu zeleného odpadu.

VEĽKOOBJEMOVÝ ZBER

Po prvýkrát bol zabezpečený vývoz objemného odpadu v jarných mesiacoch, kedy bol kontajner pristavený pri obecnom
úrade. O tejto možnosti boli občania informovaní miestnym
rozhlasom. Tento zber slúži na likvidáciu napr. matracov, kobercov, častí nábytku a pod. Druhý zber sa uskutočnil v septembri
a kontajner bol pri materskej škôlke, nakoľko túto možnosť využila aj obec pre spomínané čistenie budovy škôlky. Napriek upozorneniam bol do kontajnera vyhodený starý elektrický sporák
s rúrou.... Samozrejme, že sme s tým mali zbytočne prácu naviac.
Stojan z neho patril do kovov a samotný spotrebič do elektro
odpadu. Veríme, že sa tak stalo len z nevedomosti.
Kto nestačil alebo nevedel, že takýto zber prebieha či už na jar
alebo na jeseň, nemusí sa obávať, budeme sa už snažiť robiť zber
tohto odpadu pravidelne každý rok. Treba však naozaj triediť
a oddeliť to, čo môže ísť do kovov a plastov aby tak mali možnosť
všetci využiť zber objemného odpadu a nezaplnil sa kontajner
tým, čo môžeme vyviezť zadarmo vo vytriedenom zbere.

ku kompostovisku. Sú tam vytvorené dve kopy tak, aby sa tieto
dve komodity nemiešali a aby nebol problém ich naložiť pri
odvoze. Touto cestou prosíme občanov, aby nenosili kovy a spotrebiče ku garáži, ako bolo zvykom. Noste ich nad garáž vedľa
kompostoviska a nemiešajte ich prosím.

BATÉRIE A ŽIAROVKY

Batérie a žiarovky môžete stále nosiť do nádob pri obecnom
úrade, ktoré sú umiestnené oproti kontajnerom.

PRÍSTREŠKY NA KONTAJNERY
TRIEDENÉHO ODPADU

Ako už bolo spomenuté, miesto a okolie pri hlavnom vstupe
do škôlky je zveľaďované a postupne čistené, preto aj pravidelný zber železa, kovov a elektrospotrebičov sme premiestnili

Zabezpečiť kontajnery s odpadom v obciach tak, aby
do nich nemala prístup zver, je zákonnou povinnosťou. Aj
keď sme s tým zatiaľ problém nemali, požiadali sme o dotáciu
na zhotovenie a osadenie prístreškov na existujúcich stojiskách.
Je to nielen zo spomínaného dôvodu, ale aj z estetického. Plné
kontajnery a okolo nich vrecia s odpadom nie sú dobrou vizitkou pre žiadnu obec.
A keďže nevieme ovplyvniť cyklus vývozov, jedným z riešení
sú prístrešky, v ktorých bude aj miesto pre prípadné vrece s vytriedeným plastom, či kovom, keď bude kontajner plný. Žiadosť
nám bola schválená a obci bude poskytnutá dotácia na všetky
tri drevené prístrešky. Budú na pôvodných miestach, okrem
stojiska v strede obce. Tu sú kontajnery pred súkromnou záhradou a v budúcnosti by mohli byť prekážkou pri vstupe. Tak
isto by ich umiestnenie malo vplyv na vstup pri dome číslo 11
a 12. Riešením bolo umiestniť stojisko na obecnom pozemku,
pri ceste oproti domu č. 11 tak,aby nebolo žiadnou prekážkou
a zároveň bol prístupný aj pri vývoze, hlavne počas zimy. A tak
v septembri bolo v týchto miestach vybetónované stojisko.
Práce vykonali Daniel Redlinger (z keramiky), Ivan Majer,
Vladimír Psota a Vlado Majer.
Prístrešky budú celodrevené, uzatvorené zo všetkých strán a s
otváracími vrátkami. Veríme, že budú všetkým slúžiť a určite to
bude v obci oveľa lepšie a krajšie, ako voľne stojace kontajnery
s odpadom. K prístreškom budú patriť aj namontované informačné tabule podobne ako na kompostovisku, aby nikto nemal
pochybnosti, čo do ktorého odpadu môže vyhodiť.

NARODILI SA

OPUSTILI NÁS

• Jakubko Protivánek
(rodičom I. Potančokovej a T. Protivánkovi)
• Ondrejko Majer
(Veronike Ivanovej a Edovi Majerovi)
Detičkám a rodičom prajeme veľa zdravia.

17.3.2021 – Viera Ondrová
31.7.2021 – Emil Macko
22.8.2021 – Vladimír Dutka
Česť ich pamiatke.

OBECNÉ KOMPOSTOVISKO

V areáli bývalej škôlky je nad betónovou garážou zhotovené
kompostovisko s informačnou tabuľou, čo do neho môžu občania vyhodiť. Jednoduchú konštrukciu zo zvyšných paliet zhotovil Vlado Majer, a tak sme si opäť splnili zákonnú povinnosť
o zabezpečení zberu zeleného odpadu a bio odpadu z kuchyne.
Môžete sem teda nosiť nielen trávu, burinu a malé kusy konárov,
ale aj šupky z ovocia, zeleniny, čajové vrecúška, škrupiny z vajec
a pod. Všetko vhodné aj nevhodné je uvedené na tabuli priamo
na kompostovisku. Najjednoduchšie je ale urobiť si podobné
malé kompostovisko u seba za domom.

ELEKTROODPAD A KOVY
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