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OBECNÝ ÚRAD MOTYČKY
 
Milí Motyčkári, 
tak sme sa dočkali teplých lúčov slnka a s nimi spojených mnohými školákmi túžobne očakávaných 
letných prázdnin. Verím, že nielen naši školopovinní, ale aj my ostatní, využijeme tieto  príjemné 
dni na  čerpanie voľna,  na oddych o obnovu  síl. Želám Vám leto plné pohody, smiechu a radosti zo 
života

                                                                                                Maroš LACKO
                                                                                                              starosta obce

ĎAKUJEME
 Za vyčistenie miestnosti v zadnej časti budovy kultúrneho domu, za čistenie stien 

a ich nový náter   sl. Nikolke Archlebovej, p.Eve Lackovej. 
 za  demontáž nepotrebnej elektroinštalácie v budove kultúrneho domu  p. Jánovi 

Čunderlíkovi, Motyčky 
 Za vyčistenie a upratanie okolia nehnuteľnosti Motyčky 40 vlastníka Rudolfa Mydla, 

poďakovanie patrí MUDr.Jozefovi Botkovi a Ing.arch. Eliške Turanskej a Ivanovi 
Bullovi ml.

 MUDr.Jozefovi Botkovi a Ing.arch.Eliške Turanskej za likvidáciu starého domu 
a úpravu okolia nehnuteľnosti Motyčky  v časti pod kostolom. 

 Spoločnosti ELTMA za ekologickú likvidáciu pneumatík v obci
 Za úpravu pozemku pri obecnom úrade Motyčky poďakovanie patrí p. Ivanovi 

Bullovi ml. (plocha pri obecnom úrade pod lipou)
 Za opravu, osadenie, zabetónovanie stĺpu na verejné osvetlenie v časti Štubne, 

poďakovanie patrí p. Ľubošovi Lackovi a Ivanovi Bullovi ml. 

 Dňa 13.6.2019 sa konalo oficiálne odovzdanie verejného priestranstva dlažby, 
detského ihriska, oddychového altánku pri OcÚ Motyčky za prítomnosti 
predstaviteľov PSS a osobne pán Imricha Béreša za pomoc pri projekte úprimne 
ďakujeme. Jún/2019

 Výroba ECO tašiek pre občanov obce Motyčky ako poďakovanie za príkladné 
triedenie odpadu za rok 2018 v obci Motyčky. Jún/2019
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 Oprava miestnej komunikácie v miestnej časti popri cinotríne úprimné 
poďakovanie patrí firme PEMAX PLUS za sponzorkú pomoc stroje, technika a 
vybavenie za pomoc pri pripravných prácach starostovi obce Turecká Ivanovi 
Janovcovi a Ľubošovi Lackovi . Jún/2019

 Srdečne ďakujeme za prípravu palivového dreva pre obecný úrad Motyčky, 
poďakovanie patrí p. Milanovi Mydlovi, Ľubošovi Lackovi, Ivanovi Bullovi ml. 
Srdečne ďakujeme / Jún 2019

 Srdečne ďakujeme za pokosenie plochy futbalového ihriska na Jergaloch, 
poďakovanie patrí p. Ivanovi Bullovi ml s rodinou/ Jún 2019

 Srdečne ďakujeme za pokosenie detského ihriska pri obecnom úrade Motyčky 
poďakovanie patrí p. Jánovi Čunderlíkovi – Motyčky 18/ Jún 2019

GRATULUJEME
   

Jubilanti počas  druhého polroka 2019 :

 Ján Čaňo  85 rokov
 Branislav Bulla 50 rokov
 Juraj Archleb ml. 45 rokov
 Paulína Longauerová 20 rokov
Michal Verkin 35 rokov
 Iveta Sukeníková 55 rokov

Všetkým srdečne gratulujeme!

OPUSTILI NÁS

 Igor Kolesár 49 rokov

Spomíname česť jeho pamiatke!

INFORMUJEME

 Namontovali sme  multifunkčné zariadenie na tlač, fotenie a skenovanie 
dokumentov pre zvýšenie kapacity tlače v obci
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 Od mesiaca Máj/2019 zbierame triedený zber šatstva, textilu a obuvi do zberného 
kontajnera pri obecnom úrade Motyčky – prosíme nosiť šatstvo a obuv čistú 
zabalenú v igelitových vreciach. 

 Zber nebezpečného odpadu od 01.07.2019 ako sú: farby, laky, nádoby z motorových 
olejov, kyseliny a iné nebezpečné látky v prípade, že ich potrebujete odovzdať je 
potrebné ich priniesť v igelitovom vreci a odovzať ich na obecnom úrade.  

Výsledky hokejbalového turnaja

Už 8. ročník hokejbalového turnaja obce Motyčky  sa uskutočnil 18. mája t.r. na  
multifunkčnom ihrisku Apartmánu Eva. Tu sú jeho výsledky: 

1. Švermováci - Banská Bystrica
2. ŠK Medveď Motyčky
3. HbK Red Devils
4. Young Talent Cycling Team

Najlepším hráčom  turnaja sa stal  Denis Koka/ YTCT a za najlepšieho brankára bol 
vyhlásený  Reyko/ Švermováci BB.

             Srdečne gratulujeme.
Marekovi Bullovi patrí naše uznanie za zhostenie sa nevďačnej úlohy rozhodcu, 
pohostenie nám ukuchtil Milan Makovník z reštaurácie Starohorka,  s  dovozom a 
výdajom jedla pomohli p. Eva Lacková a Nikolka Bullová. Ďakujeme  všetkým, ktorí nám 
pomohli s prípravou turnaja. 

Tešíme sa na budúci ročník. 

POZÝVAME VÁS
1. STAROHORSKÝ junior Cup – OBEC STARÉ HORY
Futbalová sobota na Starohorskej Maracane
Dátum: 13.7.2019   Čas: 9:00  Miesto: Futbalové ihrisko Staré Hory

2.  HALUŠKY FEST TURECKÁ – OBEC TURECKÁ
Majstrovstvá Slovenska a Európy vo varení a jedení bryndzových halušiek,  
Jubilejný 25. ročník – od r.1995
Súťaž vo varení a jedení bryndzových halušiek s celodenným programom

Dátum: 19.7.2019 – 20.7.2019    Miesto: verejné priestranstvo obce Turecká

3.  19.ROČNÍK FUTBALOVÉHO TURNAJA O POHÁR STAROSTU OBCE 
MOTYČKY – OBEC MOTYČKY

Futbalová sobota na Jergalskej Marakane
Dátum: 10.8.2019   Čas: 8:30  Miesto: Futbalové ihrisko Jergaly
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4. 24. augusta 2019 – Oslavy SNP spoločne obec Turecká s obcou Motyčky

-  Cyklokros + horský cyklokros, 9 oo hod
-  Ukážka  požiarnej techniky, DHZ obce Turecká
-  Oslavy pri pomníku SNP, 18 oo hod 
-  Zapálenie vatry SNP, 19 30 hod, centrum
-  Občerstvenie pre účastníkov osláv

      -  Večerný kultúrny program, premietanie filmu s tématikou SNP

VEREJNÁ ZBIERKA OBCE MOTYČKY 
Obec Motyčky vyhlásila  verejnú  zbierku na záchranu budovy kultúrneho domu obce 
Motyčky, ktorá potrvá až do opravy budovy kultúrneho domu. 
Vaše dobrovoľné príspevky môžete zasielať na číslo účtu:

SK 23 02 000 000 000 013 22 13 12

Variabilný symbol: 9999 
Správa pre príjemcu : Dobrovoľná zbierka Motyčky 


