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OBECNÝ ÚRAD MOTYČKY 

 
Milí Motyčkári. 
 
Opäť je tu čas veľkonočných sviatkov, sviatkov jari, po ktorých nás 
slnečné lúče povzbudzujú k zvýšenej aktivite pomôcť prebúdzajúcej sa 
prírode. Svieža zeleň už pumpuje svoje farby do trávy, v záhradách i na 
stráňach zakvitli prvé snežienky a rôzne kvety s omamnými vôňami. Je tu 
jar! Príjemné ročné obdobie, ktoré opätovne prebúdza k životu prírodu 
okolo nás. Čoraz viac hrejivých slnečných lúčov je neklamným signálom jej 
príchodu.  
Neodmysliteľnou súčasťou jari je Veľká noc. Toto slávnostné obdobie sa aj 
v našej obci spája s rozličnými tradíciami ako je šibačka, oblievačka, či 
zdobenie kraslíc. Staré dobré zvyky sa však pomaly vytrácajú, ale v našich 
srdciach ostáva kresťanský odkaz Veľkej noci naďalej.  
Dovoľte mi popriať Vám, aby Vás nadchádzajúce sviatočné dni naplnili 
pozitívnou energiou do budúcich dní. Životodarná voda nech prinesie 
zdravie, pohodu a dobrú myseľ, pestrofarebné kraslice zas hojnosť na 
stoly nás všetkých, aby ste ich v kruhu rodiny a priateľov strávili čo 
najkrajšie a najpríjemnejšie. 

Maroš Lacko 
         starosta obce 

ĎAKUJEME 
 

Ø Ďakujeme pánom Pavlovi a Pavelovi Madovému za sponzorský dar pre obec  – 
okná a ich montovanie v kotolni budovy OcÚ.  

Ø Poďakovanie za opravu verejného osvetlenia v obci Motyčky počas vianočných 
sviatkov 2013 patrí pánovi Radoslavovi Babjakovi z Ponickej Huty. 

Ø Ďakujeme za finančný dar pánovi Ing. Pavlovi Lančaričovi CSc., ktorý bol 
poskytnutý pre športové a kultúrne podujatia konané počas roka 2014. 

Ø Za opravu elektrickej poruchy v chodbe nad kotolňou patrí poďakovanie pánom 
L. Lackovi a I. Bullovi ml. 
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Ø Taktiež ďakujeme za sponzorský dar – kancelársky papier pre OcÚ pani Marcele 
a pánovi Dušanovi Gallovcom.  

Ø Ďakujeme chalupárom v miestnej časti Bukovec, pánom Drahošovi Harajdovi 
a Martinovi Smadovi za úpravu a čistenie verejných priestranstiev. 

Ø Za čistenie okolia potoka v miestnej časti Štubne ďakujeme pánovi Jurajovi 
Archlebovi ml. 

Ø Ďakujeme za montáž a výmenu osvetlenia za neónové svietidlá vo vstupnej 
chodbe do budovy OcÚ pánovi Ľ. Lackovi.  
 

GRATULUJEME 
 

     Jubilanti počas 1.Q.2014 
 

Alžbeta Virgulová – 65 rokov 
Ivan Pajtáš – 50 rokov 
Dezider Môcik  – 75 rokov 
Anna Bullová – 45 rokov 

Daniela Arvayová – 65 rokov 
Milada Mydlová – 65 rokov 

Katarína Longauerová – 40 rokov 
Petra Archlebová – 35 rokov 

 
Všetkým srdečne gratulujeme! 

 

INFORMUJEME 
 
ü Na MF SR bola zaslaná žiadosť o dotáciu pre rok 2014 na rekonštrukciu, zateplenie 

a úpravu fasády budovy OcÚ. 
ü Na MF SR bola zaslaná žiadosť o dotáciu pre rok 2014 na rekonštrukciu miestnej 

komunikácie Štubne – Jergaly. 
ü Na MF SR bola zaslaná žiadosť o dotáciu pre rok 2014 na rekonštrukciu II. etapy 

verejného osvetlenia v obci. 
ü Bola uskutočnená výmena nízkovatážnych žiaroviek v budove OcÚ so zámerom 

zníženia spotreby energie v budove OcÚ.  
ü Dňa 8.2.2014 bolo v budove OcÚ na Motyčkách zorganizované fašiangové posedenie 

pre seniorov. 
ü V mesiaci marec 2014 sa uskutočnila výmena interiérových dverí v budove OcÚ na 

Motyčkách. 
ü Informujeme Vás, že dňa 29.3.2014 sa uskutoční prípadné 2. kolo voľby prezidenta 

Slovenskej republiky 2014. 
ü Taktiež Vás informujeme, že dňa 24.5.2014 sa uskutočnia voľby do europarlamentu.  
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