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OBECNÝ ÚRAD MOTY ČKY  
  
Milí Motyčkári,  
 
tak  pomaly máme za sebou volebný rok  2018  a my môžeme opäť  zhodnotiť, čo všetko  sa nám 
podarilo zrealizovať. Viem, môže to byť posudzované  ako  malé kroky, ale sú vytrvalé a postupne 
sa ukazujú výsledky  nášho snaženia,  aj v tomto finančne neľahkom období. Za roky môjho 
pôsobenia sa podarilo  vybudovať silné, korektné  osobné väzby na mnohých pracovníkov inštitúcií, 
obchodných spoločností či obcí a miest v našom okolí.  V tomto roku  sme zrenovovali detské ihrisko 
za budovou obecného úradu,  spevnili sme plochu pod altánkom aj na  detskom ihrisku,  pripravili 
sme ohnisko. Veľmi sa teším z najnovších ekoled panelov na verejné osvetlenie. O krôčik sme 
postúpili pri kompostovaní a pri triedení odpadu. Pribudli ďalšie nádoby aj kontajnery. Tohto roku 
sme za pomoci Lesov SR   zrekonštruovali cestu do Bukovca a konečne sme ukončili úpravu  dlažby 
na verejnom priestranstve pred budovou obecného úradu. 

 Želám Vám pokojné vianočné sviatky a v budúcom roku veľa splnených želaní.  
                                                                                                                                     Maroš Maroš Maroš Maroš LACKOLACKOLACKOLACKO    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             starosta obce 

ĎAKUJEME  
  

Obrovským  prínosom pre rozvoj našej obce je pomoc ľudí, ktorí v našej obci  ani nežijú, ani 
nevlastnia chatu či inú nehnuteľnosť. Je pre nás veľkým záväzkom, že práve  návštevníci, ktorí  
raz za čas  zavítajú  na Motyčky, vidia zmeny , ktorými toto prostredie prechádza. Takými  ľuďmi  
sú aj pán Ing. Tibor Vnuk s manželkou z Nitry. S pánom Vnukom som sa stretol počas 
tohtoročných Dušičiek na miestnom cintoríne.  Vysoko ocenil našu snahu o údržbu cintorína 
a vybudovanie  I. etapy krížovej cesty ( 3 zastavenia zo 14). Chcem sa verejne poďakovať za 

jeho  finančný dar, ktorý nám výrazne pomôže pri  dokončení krížovej cesty. 

 
Ďalšími darcami, ktorých k našej obci viažu priateľské vzťahy , sú pani Mgr. Miroslava 
Tareková a páni Alan Behanovský zo Sielnice a pán Peter Ďuriš z Veľkej Čauše. Priestory 
obecného úradu sú vybavené zánovným nábytkom práve  vďaka nim. Pán Ďuriš svojou aktivitou 
inicioval  aj  opätovné organizovanie futbalového turnaja, ktorý sme posledné roky už postrádali. 
Ďakujeme za jeho entuziazmus a nadšenie, ktoré do nás opäť nalial. 
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Pri oprave vodovodu a dopojení prípojok na práčku a umývačku zase svojou prácou 
prispel pán Jozef Kmeť zo Starých hôr. Za výrobu a montáž kuchynského kúta 
v kancelárii starostu ďakujeme pánovi Jaroslavovi Heldovi z Horných Pršian. 

 

Veľké ĎAKUJEM patrí aj všetkým občanom našej obce, ktorí počas celého 

roka pomáhali svojou prácou, odbornou radou či materiálnymi darmi pri 

zabezpečení chodu a rozvoja obce Motyčky. Nevieme poďakovať do týchto 

novín všetkým čo akokoľvek pomohli, lebo by noviny nemali tri strany ale 

dvadsať strán. O to viac Vám všetkým úprimne ĎAKUJEM.   
 

  

GRATULUJEME  
        
         Jubilanti počas roku 2018 
Ivan Bulla   45 rokovIvan Bulla   45 rokovIvan Bulla   45 rokovIvan Bulla   45 rokov             Samuel Sámel  30 rokov Samuel Sámel  30 rokov Samuel Sámel  30 rokov Samuel Sámel  30 rokov    
Marcela Madová 65 rokovMarcela Madová 65 rokovMarcela Madová 65 rokovMarcela Madová 65 rokov         Peter Čunderlík  50 rokov Peter Čunderlík  50 rokov Peter Čunderlík  50 rokov Peter Čunderlík  50 rokov        
Anna Knopová  70 rokovAnna Knopová  70 rokovAnna Knopová  70 rokovAnna Knopová  70 rokov         Ivan Bulla  st.  75 rokov  Ivan Bulla  st.  75 rokov  Ivan Bulla  st.  75 rokov  Ivan Bulla  st.  75 rokov     
Antom Pikaly 85 rokovAntom Pikaly 85 rokovAntom Pikaly 85 rokovAntom Pikaly 85 rokov            Ján Čunderlík 65 rokovJán Čunderlík 65 rokovJán Čunderlík 65 rokovJán Čunderlík 65 rokov    
Milan Flaška 35 rokovMilan Flaška 35 rokovMilan Flaška 35 rokovMilan Flaška 35 rokov            Rudolf Mydlo 50 rokovRudolf Mydlo 50 rokovRudolf Mydlo 50 rokovRudolf Mydlo 50 rokov    
Igor Arvay ml. 50 rokovIgor Arvay ml. 50 rokovIgor Arvay ml. 50 rokovIgor Arvay ml. 50 rokov            Mária Babjaková 80 rokovMária Babjaková 80 rokovMária Babjaková 80 rokovMária Babjaková 80 rokov    
Vladimír Strmeň 60 rokovVladimír Strmeň 60 rokovVladimír Strmeň 60 rokovVladimír Strmeň 60 rokov        Melánia Čunderlíková 60 rokovMelánia Čunderlíková 60 rokovMelánia Čunderlíková 60 rokovMelánia Čunderlíková 60 rokov    
                                                                                                                                    Všetkým srdečne gratulujeme!    

    

INFORMUJEME 
 

� Podali sme projekt na Slovenskú agentúru životného prostredia na 
kompostovanie, na nákup kompostérov, na mulčovacie prídavné zariadenie na traktor 

na kosenie, štiepkovač na traktor. 

 

� Podali sme aj projekt na predsedu BBSK na dopravné značenie obce aj projekt 

na II. etapu rekonštrukcie krížovej cesty.  

 

� Založili sme občianske združenie YTCT – young talent cycling team 
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Young Talent Cycling Team je dobrovoľným združením amatérskych cyklistov, 
cykloturistov a turistov. Cyklistický tím, ktorý vznikol na začiatku roku 2018 sa stará 
a podporuje mladé cyklistické talenty. 
YTCT založili traja nadšenci cyklistiky : Maroš Lacko, Miroslav Mitterpach a Ján 
Chovanec.  Je združením pre všetkých a má záujem o každého, koho cyklistika baví. 
Dlhoročné skúsenosti lídrov sú určite dobrými základmi pre úspešný začiatok nielen 
tímu, ale aj kohokoľvek z Vás. Cieľom občianskeho združenia je podporovať a viesť 
mládež na Slovensku k športu a hlavne k  cyklistike.  

 

POZÝVAME VÁS 
 
... v sobotu 8. 12. 2018 od 15,30 hod. do zasadačky Obecného úradu Motyčky 
príde za deťmi  Mikuláš 
 
... v  nedeľu 9.12. 2018  o 10,00 hod.  na otvorenie zimnej plaveckej sezóny 
Ľadových medveďov, s ktorými zavíta aj Mikuláš s balíčkami pre deti našej obce  
 
.... v stredu 26.12.2018 o 10,00 hod. na plávanie Ľadových medveďov v tajchu 
pod názvom Štefanské ľadové hry 2018 
 

Z NAŠEJ OBCE MOTYČKY  
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Prvé zrekonštruované zastavenia Krížovej cesty na miestnom cintoríne. 
Nové kontajnery na triedený odpad pri budove obecného úradu. 

 

 
    
 
 
Počas mesiaca December 2018 Vám budeme do domácnosti doručovať  
harmonogram odvozu komunálneho aj triedeného odpadu pre rok 2019. 


