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OBECNÝ ÚRAD MOTY ČKY  

 
Milí Motyčkári. 
 
Opäť k nám pomaly prichádza jedno z najobľúbenejších ročných období - 
leto. Je to čas, kedy si môžeme oddýchnuť od celoročných povinností 
a aspoň na chvíľu si vychutnať žiarivé lúče slnka, ktoré nás nabijú svojou 
silou a energiou do ďalších dní. 
Prekrásna príroda okolo nás sa už prebudila a okrem svojho čara nám 
postupne ponúka rôzne svoje plody. A preto tak, ako každoročne, aj teraz 
si môžeme doplniť svoje zásoby, či už brusníc, čučoriedok, húb alebo 
rôznych liečivých byliniek. 
Na leto sa asi najviac tešia naši žiaci, pretože sa im začínajú dvojmesačné 
letné prázdniny, počas ktorých prežijú kopec nových dobrodružstiev 
a zábavných príhod a v neposlednom rade si oddýchnu od učenia. 
Dovoľte mi popriať Vám množstvo príjemných zážitkov so svojimi rodinami 
či blízkymi a taktiež Vám želám, nech nájdete taký nejaký ZÁZRAČNÝ 
RAMEŇ, ktorý Vám vždy dodá dostatok odhodlania a síl do nastávajúcich 
dní. ☺ 

Maroš Lacko 
         starosta obce 

ĎAKUJEME  
 

� Ďakujeme Andrejovi Fraňovi za uhadzovanie a upratovanie nad miestnou časťou 
cintorína v okolí antény slúžiacej na pokrytie internetom. 

� Taktiež ďakujeme pani Emme Bullovej za čistenie a upratovanie verejného 
priestranstva obce pri obecnom úrade Motyčky. 

� Ďakujeme za finančný príspevok na zakúpenie nového vysávača pre upratovanie 
v budove obecného úradu na Motyčkách a to pánom Martinovi Smädovi 
a Drahošovi Harajdovi z Bukovca. 

� Za čistenie a upratovanie kotolne v budove OcÚ na Motyčkách srdečne ďakujeme 
pánovi Pavlovi Madovému. 
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� Pánovi Ivanovi Bullovi ml. ďakujeme za čistenie krajnice cesty od nánosov na 
miestnej komunikácii v časti Štubne. 

� Ďakujeme obci Donovaly za kropenie a zametanie miestnej komunikácie v časti 
obce Štubne a Jergaly v mesiaci máj 2014. 

� Rodine Archlebovej ďakujeme za kancelársky papier, ktorý bol do obce venovaný 
ako sponzorský dar. 

� Za sponzorskú a dobrovoľnícku prácu, ktorá bola vykonaná na dome smútku pri 
miestnom cintoríne ďakujeme pánovi Zdenkovi Longauerovi. 

� Veľmi pekne ďakujeme za kosenie a vyžínanie priestranstiev obce pánovi 
Michalovi Verkinovi, ktorý túto prácu vykonal bez nároku na honorár. 

� Pani Božene Verkinovej ďakujeme za výsadbu kvetov a údržbu priestorov pred 
budovou OcÚ a pri chránenom strome lipa, ktoré vykonala bez nároku na 
honorár. 

� Ďakujeme pánovi Jánovi Čunderlíkovi, Motyčky 18 za vyčistenie časti miestnej 
komunikácie. 

 
 

GRATULUJEME  
 

Jubilanti počas 2.Q.2014 
 

                   Jolana Čunderlíková – 75 Rokov 
 

               Srdečne Vám gratulujeme! 
    

    

INFORMUJEME  
 

� Do obce bola zakúpená nová vyžínacia technika značky STIHL, na údržbu cintorína 
a verejných priestranstiev obce. 

� V budove OcÚ na Motyčkách bol vybudovaný nový sklad pre masky slúžiace 
v núdzových situáciách ohrozenia obce. 
 
 
 

POZÝVAME VÁS  
 

� Už tradične Vás pozývame na 17. ročník futbalového turnaja o pohár starostu obce 
Motyčky, ktorý sa uskutoční dňa 16.8.2014 (sobota) od 09:00 hod. na našej Jergalskej 
Marakane. 

� Taktiež Vás srdečne pozývame na 8. a 9. ročník futbalového zápasu Ženáči verzus 
Sloboďáci, ktorý sa koná dňa 20.9.2014 (sobota) od 16:00 hod. na Jergalskej 
Marakane. 
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� Príďte sa tiež pozrieť na 7. a 8. ročník hokejového turnaja o pohár starostu obce 
Motyčky, konaného dňa 27.9.2014 (sobota) od 08:00 hod. na multifunkčnom ihrisku  
Apartmánu Eva na Motyčkách. 

    

    

PRIPRAVUJEME  
 

• Výmena dverí a okien na vstupe do OcÚ Motyčky. 
• Výmena okien na miestnosti pre ubytovanie vodičov SAD. 
• Kladenie dlažby pri vstupe do budovy OcÚ a v jej chodbách. 
• Úprava povrchu fasády a náter fasády na budove OcÚ. 
• Oprava výtlkov na miestnej komunikácii v častiach obce Štubne a Jergaly. 
• V štádiu prípravy je úprava výjazdu do osady Môce a tiež úprava povrchu 

komunikácie na Bukovci a pri miestnom cintoríne. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prílohy: 1. Varovné signály a signál koniec ohrozenia 
   2. Všeobecné pokyny pre obyvateľov v prípade úniku chlóru 


