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Vrúcne poďakovanie...
Rok 2020 predstavoval náročné obdobie. Obdobie, ktoré nám prinieslo
ťažké skúšky v našich životoch. Na druhej strane sa však ukázalo, že
občania Poviny sa dokážu zomknúť pre dobrú vec a nezištne pomáhajú
všade tam, kde je to potrebné. Pevne verím, že v zabehnutej práci budeme
pokračovať i v ďalšom roku. Za Vašu obetavosť, silu a empatiu Vám zo
srdca ďakujem.

„Nech tichá hudba veselosti Vám počas celých Vianoc znie,
nech ten rok nastávajúci Vám zdravie, šťastie a lásku prinesie“.
PhDr. Alena Dudeková
starostka obce Povina

Šťastný a pohodový rok 2021 !
želajú poslanci obecného zastupiteľstva v Povine
a pracovníčky obecného úradu
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Vážení moji spoluobčania!
Rok 2020 nám ubehol ako voda. Kým v minulom roku na nás striehli rôzne poruchy, požiare a kalamita, tento rok išiel ešte o level vyššie a museli sme si chrániť i
vlastné zdravie, nielen majetky. Na začiatku roka sme podávali viaceré žiadosti o
dotácie podľa zverejnených výziev, ako napríklad žiadosť o vybudovanie priechodov
pre chodcov pri ZŠ a MŠ, revitalizácia lokálnych horských prameňov pitnej vody a
vajcovky, žiadosť na VÚC Žilina. V priebehu času však boli všetky výzvy zastavené
a následne aj zrušené z dôvodu na sile naberajúcej korona krízy. Stále však máme
aktívnu žiadosť na Vodozádržné opatrenie v obci Povina, ktorá prešla administratívnou kontrolou a čakáme na ďalšie vyhodnotenie, ako aj dotáciu na vybavenie školskej jedálne. Vaša snaha a ochota separovania odpadu nám však priniesla dotáciu
z Environmentálneho fondu, ktorú sme mohli využiť v rámci odpadového hospodárstva, na zakúpenie ďalších kompostérov. Od budúceho roka nás ale opäť čaká ďalšia
nová povinnosť, a to triedenie a likvidácia kuchynského odpadu, o ktorom sme už
písali na webovej stránke. V snahe ušetriť vaše peniaze a v januári nezvyšovať poplatok za tuhý komunálny odpad, ktorý nezostáva obci, ale sa platí spoločnosti za vývoz
smetí, sme našli riešenie. Občania, ktorí majú hnojiská (musí sa urobiť fotografia
a podpísať čestné prehlásenie), relatívne spĺňajú podmienku separácie kuchynského
odpadu. Občanom, ktorí nemajú hnojiská, obec zakúpi a dá na základe zmluvy do
výpožičky kompostér, na základe ktorého budú triediť kuchynský odpad. Po konzultácii s riaditeľom spoločnosti T+T sme dospeli k záveru, že takýmto spôsobom budeme spĺňať novelu zákona č. 79/2015 o odpadoch a v novom roku by sme nemuseli
zvyšovať poplatok za TKO.

Aktivity

• Odkúpili a vysporiadali sme od Lesov SR pozemky pod
školou a hospodárskou budovou v Tatarovciach (poľovnícka
chata) a zapísali na katastri na Obec Povina
• Dokúpili sa nádoby na zimný posyp na Ulicu Tatarovce,
Skaličné, Žabská, Vŕšok
• Opravili sa poruchy na vodovode: 2x parkovisko, 1x pod
Coop Jednotou
• Rozšíril sa rozhlas okolo hlavnej cesty, a na ulicu Malá
• S kompetentnými orgánmi riešime vymytú reguláciu pri
moste p. Donátovej a v časti u Tatarov
• Osadilo sa dopravné zrkadlo a značka na zníženie rýchlosti
smerom od Mazáka
• Objednali a osadili sa nové vianočné osvetlenia do chýbajúcich časti Na Malú, na Velikú i do Tataroviec
• Vymenili sa poškodené schody na cintoríne
• Dali sa vypracovať posudky na lipy na cintoríne, v jarnom
období bude prebiehať orez líp, podľa odborníkov nie je
potrebné ich rezať
• Dobrovoľníci Danka Vargová s rodinou, Anna Staňová s dcérou Dáškou, Michal Steiniger a Mária Dudková s manželom
Rudolfom šili počas pandémie Covid-19 rúška pre občanov
a záchranné zložky, za čo im patrí obrovské POĎAKOVANIE
• Dobrovoľní hasiči Povina dezinfikovali verejné priestranstvá, základnú i materskú školu, dom smútku i obecný úrad,
taktiež im veľmi pekne ĎAKUJEME
• Osadili sa nové lavičky v Tatarovciach, oproti MŠ, pri dome
smútku, na cintoríne, zrekonštruovali sa staré lavičky
• Vymenil sa prechod pri zastávke u Belanov
• Za asistencie DHZO Povina sa osadila socha Panny Márie
Kráľovnej pri dome smútku

• Zrekonštruovala sa cesta ku školskej jedálni
• Zrekonštruovala sa elektroinštalácia v školskej jedálni a
namaľovali parkovacie čiary
• Zrekonštruovala sa školská družina,
• Svojpomocne vymaľovaná zasadačka a kancelária na obecnom úrade
• Poskytli sme dotáciu pre vybudovanie bezbariérového prístupu do kostola
• Zakúpil sa nový automobil
• Dorobil sa odvodňovací kanál na Priečniciach
• Počas tohto roka došlo k zmene poslaneckého klubu, náhradníčkou za pána Bc. Jozefa Drugu sa stala Mária Ochodničanová
• Dal sa vypracovať geometrický plán na vlek, aby sme ho
mohli zapísať na kataster
• Začal sa proces rozšírenia cesty na základe geometrického
plánu do Uhlísk v hornej časti odkúpením časti pozemku od
Slovenského pozemkového fondu
• Podávame žiadosť na Environmentálny fond o rozšírenie
vodovodu v obci Povina – III. etapa – vybudovanie prečerpávacích staníc v Uhliskách, na Malej a na Lány

•
•
•
•
•
•

Akcie v roku 2020

Trojkráľový turnaj v hokejbale
Prednáška o Alzheimerovej chorobe
Prednáška s Lesmi SR – čo žije v našom lese
Návšteva obecnej knižnice deťmi z MŠ
Deti pomáhajú deťom – Riško SMA
Obecné hody v spolupráci s Farnosťou KNM, vysvätenie
sochy Panny Márie Kráľovnej
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Audity za rok 2019

Verejné osvetlenie – len elektrická energia - 8.953,33,- eur
• Horný koniec – 4612,72 - eur
• Nižný koniec – 3061,00 - eur
• Tatarovce – 703,61 - eur
• Servisný poplatok údržby – 576,00 - eur
Elektrická energia:
• Obecný úrad – 1080,20 - eur
• MKS – 423,70 - eur
• Prečerpávacia stanica – 1214,90 - eur
• Materská škola – 1166,10 - eur
• Škola Tatarovce (poľovnícka chata) – 211,73 - eur
• Dom smútku – 123,11 - eur
Plyn:
• Obecný úrad – 5503,96 - eur
• MKS – 1497,96 - eur

Voda:
• uhradené faktúry spoločnosti Sevak - 40167,20 - eur
• zaplatené od občanov – 21343,40 - eur
• nedoplatky od občanov – 1310,00 - eur
Tuhý komunálny odpad:
• uhradené faktúry spoločnosti T+T – 23776,31 - eur
• zaplatené od občanov – 17400,25 - eur
• nedoplatky od občanov – 432,00 - eur
Vyhodnotenie auditov:
• odstránili sa ďalšie poruchy na vodovode, zálohové faktúry
sa už znížili
• v rámci odpadov sa platí vyšší poplatok,
• pravidelne sa robí zber nadrozmerného odpadu a zber pneumatík
• v rámci prijatých opatrení by sa ekonomická štatistika mala
zlepšiť
pripravila: PhDr. Alena Dudeková, starostka Poviny

Čo by spôsobilo premostenie na križovatke v Radoli?
Avizovaný návrh premostenia, ktorý
sa mal zrealizovať na radoľskej križovatke nás postavil do pozoru. Z médií sme sa dozvedeli, že dočasným
premostením chcú zrýchliť dopravu
a odstrániť kolóny, ktoré vzniknú po
spustení obchvatu v Čadci. Avšak
zamýšľal sa niekto nad tým, ako to
ovplyvní bezpečnosť a vychádzanie
z našich križovatiek? Veď už dnes
vyjdeme z križovatiek len vtedy, keď
svieti na semafore v Radoli červená. Starostovia a primátor Dolných
Kysúc preto oslovili kompetentné
orgány. Prvé rokovanie prebehlo na
konci mája na mestskom úrade, následne pokračovalo na obecnom úra-

de v Radoli. „Napriek zastrašujúcim
emailom, ktoré som dostávala, sme
pokračovali v práci ďalej“, hovorí starostka. Na začiatku júna prijal naše
pozvanie minister dopravy Andrej
Doležal. Ako sám povedal, nechce
rozhodovať od stola, preto prišiel
na Kysuce osobne. Výsledkom tohto
rokovania bolo vypracovanie štúdie,
ktorá má uskutočniť meranie dopravy a na základe exaktných údajov
sa rozhodne, či premostenie bude,
alebo nebude. Ministra nezastavili
v práci epidemiologické opatrenia,
ktoré nám nedovolili pokračovať
v osobných rokovaniach, preto navrhol online videokonferenciu. Vý-

sledky štúdie zneli jasne, križovatky
v Povine sú už dnes vysoko rizikové
a po vybudovaní premostenia by bol
stav katastrofálny, Výskumný ústav
dopravný premostenie neodporúčal. Spolupráca s ministrom dopravy
však neskončila a naďalej pokračuje.
V novembri odprezentoval vizualizáciu diaľničného privádzača, ktorého
výstavba je naplánovaná v budúcom
roku. Prioritou ministerstva je i samotná diaľnica D3, preto sa tešíme
na ďalšie spoločné rokovania a výsledky práce, na ktoré Kysučania už
dlhé roky čakajú.
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Hasiči sú
v našej obci
veľmi
potrební
Kto mal plné ruky práce v našej obci, bolo aj DHZ. Chlapi mali náročný rok. Počas jarných mesiacov už boli
nápomocní pri dezinfekcii z dôvodu koronavírusu. Dezinfikovali autobusové zastávky, dom smútku, obecný
úrad, školu, škôlku, školské družiny i jedáleň. Týmto by sme chceli poďakovať nielen za aktivity vyplývajúce z
činnosti dobrovoľných hasičov, ale aj za spoluprácu pri obecných aktivitách. Ako sa správať pri vyliatí hrádze
na rieke Kysuca, si precvičili na taktickom cvičení v KNM. O tom, akí sú potrební dobrovoľní hasiči v obciach,
vôbec nepochybujeme. Zasahujú nielen pri aktivitách v obci, ale aj v okrese.
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Ťažké obdobie, ktoré spôsobila koronakríza
Jarné obdobie roku 2020 sa zapíše do histórie. Nielen v našej
obecnej kronike, ale i vo svete. Dôvodom je už známe ochorenie SARS-CoV-2 (ďalej len „Covid-19“), na ktoré nikto z nás
nebol pripravený. Z obavy o vlastné zdravie i zdravie našich
rodín a priateľov sme robili i nemožné. Oslovili sme chránenú
krajčírsku dielňu Danky Vargovej, či by nám pomohla so šitím
ochranných rúšok. Medzi dobrovoľníkov sa pridala i Dankina
rodina, Anna Staňová s dcérou Dáškou, Michal Steiniger i Mária Dudková s manželom Rudom. Rúška sa rozdávali v prvom
rade seniorom, osamelým, telesne postihnutým, deťom, neobišli
sa ani obchody v obci, PZ KNM a RZP KNM. Nakoniec sme
rozdali rúška všetkým občanom Poviny.
„Spolupatričnosť občanov bola neuveriteľná. Niektorí bezplat-

ne šili rúška, iní ich pomáhali roznášať do schránok, iní doniesli
látky, nakoľko galantérie boli zatvorené a materiálu bol nedostatok. Na zakúpenie látok, nití a gumičiek som použila dorovnanie mzdy, ktorá bola v minulom roku poskytnutá včelárom“ ,
dodala starostka obce. V súvislosti s pandémiou Covid-19 nám
pribudlo i mnoho ďalších povinností. Dobrovoľní hasiči operatívne dezinfikovali autobusové zastávky, dom smútku, obecný
úrad, ale i školské družiny, jedáleň a základnú školu s materskou
školou. Na prelome októbra a novembra sa uskutočnilo celoplošné testovanie, ktoré ukázalo, že občania sa dokázali veľmi
rýchlo spojiť a zrealizovať bezpečné testovanie v telocvični ZŠ.
Všetkým, ktorí priložili ruky k dielu v tomto ťažkom období,
vrúcne ďakujeme!
- obecný úrad -
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Obecný úrad máme v nových šatách

Keď pani starostke niečo cvrnkne do nosa, ide si za tým. A tak vymaľovanie
kancelárie a zasadačky bolo čisto v jej réžii.
„Maliarska firma z nás nebude, ale svojpomocne sme to zvládli“. -ObÚ-

Rok 2020 bol aj v Únii žien veľmi skromný, čo sa týka akcií. Vo
februári sme síce začali veselo, chodením po Turvoni, kde sme
sa snažili dodržať tradíciu fašiangov, ale to netrvalo dlho. Prišla
pliaga s názvom corona a tá nám všetkým zasiahla do plánov a hlavne do životov a všetci sme sa jej museli prispôsobiť. Žienky, ktoré sa kamarátia so šijacím strojom začali šiť ochranné rúška a to nie len pre seba a rodinu, ale aj pre susedov a známych. V lete sa
zdalo, že svitá na lepšie časy, my sme sa celé vytešené mohli stretnúť. Keďže sa chystala tradičná Včelárska nedeľa, boli sme v rámci
spolupráce so včelármi , brigádne upraviť zeleň, kvety a priestory vo včelnici. Potom sme tam ešte stihli natrieť ochranným náterom
niektoré vyrezané drevené sochy a konečná. Plány sme mali všelijaké, ale corona sa opäť prihlásila. Zdravie je to najdôležitejšie a spolu
to vydržíme. ,, Zajtra bude lepšie“, dodala predsedníčka ÚŽS Povina Jana Bendová.

Únia žien v úspornom režime

Alzheimerova choroba – súčasný fenomén
Do obce zavítalo Centrum sociálnych služieb Fantázia KNM a fundované lektorky Lenka a Lucka, ktoré
všetkým zúčastneným na prednáške ozrejmili príznaky tejto vážnej choroby. Rozprávali, ako jej predchádzať
alebo eliminovať ju. Súčasťou bolo aj praktické cvičenie, ktoré si mohli občania vyskúšať.

Noviny z Poviny

7

Ako sme zvládli dištančné vzdelávanie?

Dištančná forma vzdelávania bola šokom, prebudením pre všetkých účastníkov - učiteľov, žiakov i rodičov.
To, čo sme brali za samozrejmé, zrazu
bolo preč. Každodenné vyprevádzanie
do školy sa zmenilo na „vstávaj a zapni
PC“, stretávanie so spolužiakmi nahradili správy vymenené cez mobil, kameru,
či hlasovú správu.
Zmeny si vyžiadali aj prístup ku novým vedomostiam. Žiakom sa učitelia
prihovárali cez on-line dostupné kanály (zoom, videohovory), prípadne cez
maily, hlasové či sms správy. Aj tu dostal priestor záujem a vôľa pracovať z
oboch strán. Našli sa žiaci, ktorí pracovali len sporadicky, aby sa nehovorilo, i
takí, ktorí predsa nemusia, ale vďaka hlavne za tých, ktorí
pokračovali v práci, na akú boli zvyknutí. Žiaci nadobudnuté vedomosti z dištančného vzdelávania mali možnosť
preopakovať, utvrdiť hneď po nástupe do školy. Až vtedy
sa ukázalo, ako sa hovorí „aj na psa príde mráz“, aký prístup si žiaci zvolili. Či prinieslo ovocie domáce vzdelávanie
sa, by sa dalo polemizovať. Žiaci sa okrem toho, že museli
pracovať na prekonávaní svojej lenivosti, mali možnosť sa
naučiť zodpovednosti – to, čo budem vedieť, záleží najviac
odo mňa. Veľmi rýchlo však na začiatku roka v laviciach
na to začali zabúdať, a tak aby sme si to pripomenuli, pri-

šlo opäť zatvorenie škôl. Tento krát oveľa zodpovednejšie,
dôslednejšie a prísnejšie. Žiakom bol vypracovaný rozvrh
a mohlo sa pokračovať vo vzdelávaní. Na hodinách bývajú žiaci prítomní, ich neúčasť ospravedlňujú len rodičia. S
akými vedomosťami sa ukážu, uvídíme. Veľké poďakovanie patrí i rodičom, ktorí výdatne pomohli najmä mladším žiakom zvládnuť túto neobvyklú formu vzdelávania.
„Aj napriek vážnosti aktuálnej situácie, očakávame skorý
návrat žiakov späť do školy a veríme, že sa to podarí a viac
už nezmení“, hovorí pre noviny riaditeľ školy Mgr. Ľubomír Kobeda.

Piknikové vzdelávanie v základnej škole v Povine

Júnový návrat do školských lavíc po koronavíruse bol pre deti veľmi chaotický a pre rodičov dosť náročný. Škola
musela nastaviť zdravotný filter, ktorý deti absolvovali každé ráno, dodržiavať hygienické opatrenia. Prispôsobiť sa
muselo vyučovanie, družina aj výdaj obedov. „Keď prišlo usmernenie, že od 1. júna môžu byť otvorené školy i školské zariadenia, hneď som volala našim pani učiteľkám. Začali sme hľadať spôsoby, ako deti motivovať k návratu do
školského režimu. Riešenie sme našli v tzv. „piknikovom“ vzdelávaní, pri ktorom deti budú tráviť vyučovanie vonku,
školské lavice vymenia za deky a pohodlie v tráve“, dodala starostka obce.
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Obecné hodové slávnosti

Tohtoročné hodové slávnosti prebiehali trošku netradične. Hoci
sme si mysleli, že kvôli svetovej pandémií už ani nebudú, nakoniec sa vďaka nášmu pánovi dekanovi Holbičkovi v rámci svätých omší uskutočnili. Sobotné poobedie začal svätou omšou
generálny vikár BB diecézy Mons. Branislav Koppal. Za krásnu
a povzbudivú omšu sa poďakovala pani starostka a následne sa

všetci presunuli k soche Panne Márií Kráľovnej, patrónke nášho
kostola, kde ju duchovní otcovia vysvätili. Slávnostným ružencovým sprievodom ku krížu pod škôlkou nás sprevádzali modlitby a nádherný spev. Hodovú nedeľu otvoril svätou omšou
pán kanonik Anton Noga, ktorému milými slovami poďakovala
Ivetka Sedláčková. Simonka Mária Halvoníková potešila svojou svätou piesňou Za mňa i za
teba všetkých veriacich, následne svoj hudobný
talent predstavili detičky z obce Rebečka Ďurčová, Filipko Kubaščík, Natálka, Bibiánka a Julka
Mrmusové. Všetci vystupujúci hrali pre našich
občanov z lásky a s radosťou a bez nároku na honorár, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Na prípravách sa podieľalo mnoho ženičiek z Poviny,
panie kostolníčky, upratovanie, výzdoba kostolíka, obetné dary, sladká odmena pre účinkujúcich od p. Paršovej, postavenie sochy Panny Márie Kráľovnej za asistencie dobrovoľných hasičov
a mnoho ďalších skvelých ľudí. Všetkým patrí
obrovské a úprimné poďakovanie, naša obec je
príkladom, že keď sa spoja ľudské sily, dá sa aj z
mála urobiť veľmi veľa. ĎAKUJEME!
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Čím žila
naša škôlka?

V jarných mesiacoch boli hlavnými aktérmi naše
deti. V materskej škole sa uskutočnila charitatívna
akcia pre chorého Riška. Pani učiteľky obliekli detičky do ľudových krojov a fotograf Mirko Janouš
ich zachytil v krásnych fotografiách. Vyzbieranú
sumu 500,- eur fotograf odovzdal Riškovým rodičom. Rodičom i pani učiteľkám patrí veľké poďakovanie za finančné príspevky.

V materskej škole ešte zostaneme. Tentokrát sa
uskutočnila prednáška „Čo žije v našom lese“ v
spolupráci s Lesnou správou v Povine. Lesný pedagóg Ing. Ján Vojtek priniesol so sebou rôzne pomôcky, aby sa detičky nenudili a hravou formou
sa zapájali do prednášky. Boli uchvátené zvukmi,
stopami zvieratiek a na koniec si vo svojich rúčkach prezerali parohy.

Ani tento rok detičky nezabudli a s pani učiteľkami si pripomenuli, aké dôležité je čítať knihy. Pri
tejto príležitosti navštívili obecnú knižnicu, kde
im pani starostka prečítala rozprávku o 3 kozliatkach, prezreli si obecné knižky a na konci svojej
exkurzie dostali sladkú odmenu a novú knižku
do svojej domácej knižnice.

Obec Povina má
svoju patrónku
Príbeh patrónky sa začal písať na rezbárskom sympóziu vo včelnici v Povine. Náročnú požiadavku pani starostky predseda včelárov Miloš Belan
prijal a všetko zabezpečil. Ako hovorí starostka obce: ,,Vyrezanie sochy bol
len začiatok ťažkej práce, na ktorej sa podieľalo mnoho občanov Poviny.”
Dobrovoľní hasiči vybetónovali podstavec, osadili dvoják i sochu, ktorá
prešla dvomi ochrannými nátermi. Vybudovala sa šindľová strieška, ktorá
ju bude chrániť pred nepriazňou počasia. Pri príležitosti hodových slávností sochu Panny Márie Kráľovnej, ktorej jej zasvätený kostol, posvätili
Mons. Koppal a náš pán farár Peter Holbička.
“Veľmi ma teší a ďakujem za to, že Povina má aktívnych úprimných ľudí,
ktorí neváhajú a kedykoľvek prikladajú ruky k dielu, pracujú bez nároku
na akúkoľvek odmenu a spoločnými silami dokážeme vytvárať krásne veci
v našej obci. ”, poďakovala starostka všetkým občanom.

Šarkaniáda netradične

Na Skaličnom, s rúškami, celá škola v rámci telesnej
výchovy... Aj takáto bola tohtoročná šarkaniáda.
Príjemnou zmenou bola účasť starších žiakov, ktorí si vzorne pod svoje
krídla zobrali mladších žiakov a pomáhali im nielen pri skladaní
šarkanov, ale i na kopci.
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Trojkráľový hokejbalový turnaj

Začiatok roka je pravidelne venovaný hokejbalovému turnaju, ktorý má v obci dlhú tradíciu. Medzi prvých organizátorov turnaja
patril Martin Staňo, potom Ľuboš Damaška, Alena Dudeková a následne to prebrala obec a športová komisia. „V predchádzajúcich
ročníkoch sme museli deň pred turnajom zvolávať hráčov a svojpomocne postaviť oplotenie z europaliet a natiahnuť siete. Taktiež
sme ho po turnaji museli rozobrať a palety vrátiť. Bolo to náročné a veľmi ma teší, že sa nám podarilo postaviť klasické oplotenie,
ktoré na ihrisku už zostane a bude slúžiť na rôzne športové aktivity,“ uviedla starostka obce Alena Dudeková. Tento rok sa turnaja
zúčastnilo 7 mužstiev ŠKP – športový klub policajtov, Posledný mohykán, Dolná smršť, Červení diabli, Titani, Lopušník a Young Boys.
Víťazom mohlo byť však iba jedno družstvo a to bol tím policajtov.

Včelári sú súčasťou našej obce

Posledná januárová nedeľa býva tou, na ktorej sa pravidelne stretávajú včelári zo Základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov KNM. Okrem povinných informácií si včelári vymieňali
i svoje skúseností a sú plní očakávaní z nadchádzajúcej sezóny.
V júni mužov s motorovými pílami v rukách prišla pozdraviť
starostka obce, ktorá bližšie predstavila symbolické prepojenie
rezbárskeho sympózia s obcou Povina. „Minulý rok sme zrezali lipu. A práve toto drevo bolo základom pre vyrezanie sochy
Panny Márie, teda na jednom mieste sme ju zobrali a na inom
ju osadíme v trošku inej podobe. Radosť z vydareného podujatia mal aj Miloš Belan, predseda ZO SZV Kysucké Nové Mesto.
„Presne tak, chcem sem dostať deti, mladých ľudí. Vznikli tu
krásne sochy, dobové úle, ale aj detský kútik. Z vytvorených diel
by som vyzdvihol aj draka, ktorého brat je na hrade Beckov,“
povedal predseda včelárov Miloš Belan. Práve on sa o včelnicu v
Povine stará už od roku 2008 spolu s Milanom Damaškom. Spoločne organizujú detské krúžky, vzdelávajú mladých včelárov.
„Každý, kto má záujem o včelárstvo, je u nás vítaný,“ hovorí Belan. Výnimočné podujatie využili aj pedagógovia zo ZŠ Povina.
V rámci piknikového vzdelávania vzali deti do včelnice. „Deti
sa takýmto akciám tešia, včelnica a celé okolie im napomôže v
ďalšom vzdelávaní. Vieme im tu naživo vysvetliť, čo všetko sa dá
vysádzať, ako sa starať o včely a pod. Veď škola nie je len o tom,

aby sme sedeli v laviciach, ale učili sa aj v teréne. Navyše máme
krúžok pod vedením pána Belana, takže spoluprácu len a len
vítame,“ povedala triedna učiteľka prváčikov Jana Sidorová.
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Futbalový júlový víkend v Povine

Júlový víkend patrí už tradične detským a mužským
jedenástkam, ktoré každoročne organizuje Slávko Matejčík. Pre malých aj veľkých
boli pripravené hodnotné
ceny. Nedeľný zápas sa uskutočňuje na počesť nášho kamaráta, syna i brata Jožka
Papána. Na ihrisku sa stretávajú muži z Poviny, z Gáňu
i Jožkovi kolegovia z práce,
ktorí vždy pred zápasom idú
na cintorín zapáliť sviečku aj
s maminou Hankou. Slávkovi sa za organizovanie a udržanie tejto neľahkej športovej
akcie na ihrisku poďakovala
i starostka obce darčekovým
balením.
-ObÚ-

Konečne sme sa dočkali! A ďakujem za to!

Chcem sa poďakovať vedeniu obce v Povine, starostke a poslancom, ktorí zabezpečili, že konečne sa viem k svojej nehnuteľnosti, ktorú v obci vlastním, dostať po
upravenej zrekonštruovanej ceste. Vlastním byt v súkromnej bytovke č. 401 už viac
rokov a príjazd na parkovisko bol dlhé roky problematický. Príjazdová cesta bola
jeden „tankodrom“, samá diera, jamy zaplavené vodou, takže človek ani nevedel,
aká veľká jama je a veľmi ľahko mohlo prísť k poškodeniu podvozku na aute alebo inej škode. Konečne po rokoch je príjazdová cesta k činžiaku vyasfaltovaná a
vyrovnaná, aj mierne rozšírená, parkovacie miesta sú pekne označené. Neviem, či
niekto z činžiaku vedeniu obce poďakoval, pretože dnes ľudia dobré veci berú ako
samozrejmosť a zabúdajú poďakovať. Zato kritizovať, hulákať sú naučení na dennom poriadku. Týmto chcem vysloviť ešte raz poďakovanie kolektívu ľudí, ktorí
riadia a vedú úrad v Povine a v tejto veci zapracovali, a zaželať im veľa zdravia,
pevné nervy a úspešné riešenie obecných problémov aj v budúcich rokoch.
Alena Jaššová, majiteľka jedného z bytov Povina 401

Z dôvodu väčšej informovanosti
sme zriadili mobilnú aplikáciu
Covid-19 ovplyvnil život aj v našej obci, zrušili sa mnohé akcie, obmedzil sa režim na OÚ, doprava sa dostala do
prázdninového režimu, ZŠ s MŠ sa zatvorili
a žiaci prešli na dištančné vyučovanie. Informovanosť v tomto čase bola veľmi dôležitá,
pretože mnohé opatrenia sa menili z hodiny na hodinu. Z tohto dôvodu bola zriadená
mobilná aplikácia prostredníctvom ktorej sa
posielajú obecné oznamy formou SMS správy. Informáciu o stiahnutí aplikácie nájdete
na webovom sídle obce.

Zmluvný výdaj
zásielok v našej obci

Nedoručené listové a balíkové zásielky si občania od 01. marca 2020 začali
vyberať na obecnom úrade, ktorý
spustil Zmluvný výdaj zásielok. „Snažíme sa občanom vychádzať v ústrety
a v prípade potreby si vedia zásielky
vybrať i po pracovnej dobe“, hovorí
starostka. Jedná sa o pilotný projekt,
ktorý je úspešný a sme motiváciou i
pre ďalšie obce na Slovensku.
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Poďakovanie poslancovi Jožkovi Drugovi
Bc. Jozef Drugo, ktorý si dnes už užíva dôchodok,
zanecháva v obci veľkú stopu. Pôsobil nielen ako
poslanec obecného zastupiteľstva, ale aj ako predseda hasičov, poľovníkov a urbáru. Ako predseda
športovej komisie v poslednom volebnom období
organizoval rôzne športové akcie. V súčasnosti trávi
svoj voľný čas úpravou ihriska v areáli školy, venuje
sa stolnému tenisu, rád chodí na prechádzky po lese.
Chceme sa Jožkovi veľmi pekne poďakovať za jeho
celoživotnú prácu v obci a želáme mu veľa zdravia.

december 2019 - november 2020
Bocian nám priniesol

Štefanský turnaj v stolnom
tenise v roku 2019

Pod taktovkou predsedu športovej komisie Jožka Drugu sa
uskutočnil i pingpongový turnaj. Muži si zmerali svoje sily
nielen v dvojhre, novinkou bol súboj aj vo štvorhre. Výsledky
jednotlivých zápasov vždy zapisuje zástupca starostky
Peťo Varga, za čo mu veľmi pekne ďakujeme.

Životopis v Encyklopédií osobností
Českej a Slovenskej republiky

Za celoživotné aktivity, dosiahnuté výsledky a prínos bol do encyklopédie
zaradený náš rodák, Genmj. Ing. Jozef Zadžora, CSc. Počas svojej kariéry
získaval skúsenosti a znalosti v mnohých pozíciách, v roku 1997 organizoval
konferenciu NATO v Bratislave. Rodák, ktorý sa narodil v našej obci, úspešne
reprezentuje našu obec, o čom svedčia i mnohé vyznamenania.

Akcie na rok 2021
Január

Trojkráľový turnaj
Včelársky ples

Február

Fašiangový sprievod

Apríl

Stavanie májov

Máj

Spoločenská kronika
obce Povina
Michaela Slováková, Jakub Gabaj,
Eliška Škvaridlová, Nela Gránová,
Maroš Šplhák, Nina Harvanová
… nesmelým bozkom začína rozprávka,
končí sa úsmevom malého dieťatka…

Svadobné zvony zvonili

Jaroslav Balog a Eva Matejčíková
Ing. Richard Pokojný a Mária Žemberiová
Michal Skokan a Eva Karasová
Ing. Miroslav Sobčák a Mgr. Alena Krčmariková
Jozef Pallo a Andrea Belanová
Miroslav Králik a Bc. Mária Talánová
Tomáš Hlaváč a Soňa Školníková
František Ševčík a Erika Paršová
Daniel Škvaridlo a Michaela Mazúrová
Peter Karas a Júlia Mrenková
Samuel HaDuy a Dominika Michalenková
Jakub Marušík a Nikola Mrenková
...nech sa Vám dobre darí,
v tom krásnom manželskom raji...

Opustili nás...

Benedikt Capko 74 rokov, Ján Potocký 78 rokov,
Helená Mihaldová 99 rokov, Štefan Kriváček 58 rokov,
Štefánia Bendová 90 rokov, Agnesa Vojtášová 79 rokov,
Jozef Rajdík 62 rokov, Anežka Zubajová 51 rokov,
Štefan Dadaj 83 rokov, Anastázia Drndová 73 rokov,
Anton Belan 61 rokov, Zuzana Karasová 56 rokov,
Oľga Vapeníková 65 rokov, Robert Šplhak 82 rokov,
Berta Škorová 75 rokov, Kamila Jašková 75 rokov,
Anna Rajdíková 86 rokov
...odišli ste cestou, ktorou kráča každý sám,
len brána spomienok ostala otvorená dokorán…

Naši jubilanti
70 rokov:

Karol Capko, Anna Ficová,
Ondrej Chládek, Albín Chudina,
Marian Janik, Pavol Kulla, Vlasta Kullová,
Ľubica Matejčíková, Anna Nechalová,
Vlasta Paršová, Otilia Podpleská

80 rokov:

Ján Kromka, Melania Belicová,
Ida Damašková, Marta Fojtiková,
Margita Hanidžiarová, Marta Chudinová,
Terézia Macková, Irena Pavlusíková,
Jozefa Valiašková, Vladimír Vaňko
Štefánia Zadžorová

Júl

Futbalová a detská jedenástka,
Zápas in memoriál Jožka Papána

August

Včelárska nedeľa
Hodové slávnosti

Október

Deň seniorov

Deň matiek
Majáles

Katarínska zábava

November

99 rokov:

Jún

December

Prajeme:
...radosť z blízkych a z priateľov, na cestách životom za chrbtom
strážnych anjelov...

MDD
Deň otcov

Stretnutie s Mikulášom
Stolnotenisový turnaj
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