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Vážení spoluobčania,
ani sme sa nenazdali a rok 2022 ubehol ako voda. 

Verím, že sa vám darilo, že ste spolu s rodinami zvládli všetky 
šťastné, no i smutné chvíle, ktoré vám život priniesol. 
Vianočné sviatky sú obdobím lásky, pokoja a mieru. 

V tomto sviatočnom období spomalíme, odkladáme všetky 
starosti, venujeme sa najbližším a rozdávame radosť navôkol.

Želáme vám, aby ste Vianoce prežili v zdraví, šťastí, 
láske v kruhu svojej rodiny a do roku 2023 

vykročte tou správnou nohou. 

S úctou starostka obce PhDr. Alena Dudeková, MBA
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Január

Február

V rámci zvýšenia bezpečnosti občanov sa na priechod pre chod-
cov na hlavnej ceste I/11 nainštalovala svetelná signalizácia, ktorá 
sa rozsvieti v prípade, že prichádza chodec. 
V tomto zimnom mesiaci prešla rekonštrukciou obecná knižni-
ca, doplnili sa detské tituly i beletria pre dospelých. Vstupnú časť 
pre deti nádherne vymaľovala Peťka Ochodničanová, ktorej veľ-
mi pekne ďakujeme. Novinkou knižnice je elektronický systém, 
vďaka ktorému si môžete z pohodlia domova pozrieť i rezervovať 
knižné tituly.

Od začiatku pandémie bola samospráva jedinou silnou opo-
rou občanov. Snažili sme sa udržať funkčnosť samosprávy, ale 
posledné novely zákonov v sociálnej oblasti, školstve, staveb-
nom zákone či rapídnym zvýšením energií nás postavili do 
pozície, že už sme nemohli byť ticho a v spolupráci so ZMOS-
om sme sa zúčastnili protestu samospráv pred Úradom vlády. 
Topiaci sa sneh preveril pripravenosť našich dobrovoľných 
hasičov. Pri Majeri sa opäť upchalo odvodnenie z hôr a voda 
zaplavila celú cestu. Posledný februárový týždeň patril žiakom 
základnej školy, ktorí absolvovali lyžiarsky kurz na Makove. 
Okrem lyžovania mali spestrený program túrou na chatu 
Kmínek, ukážkami prvej pomoci, ale aj praktickou ukážkou 
nehody na svahu.

 Svetelná signalizácia na priechode

Rekonštrukcia knižnice

Zásah hasičov pri Majeri

Lyžiarsky kurz z našej školy

Protest samospráv
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Marec
Marec priniesol smútok nielen na celé Slovensko, 
ale aj do našej obce. Novú situáciu, ktorú sme ešte 
nikdy nezažili a ani nás nikto na ňu nepripravoval, 
sme zvládli len vďaka pomoci občanov Poviny a oko-
lia, dobrovoľným hasičom obce a 
všetkým dobrosrdečným ľuďom. 
Urbársky dom sa razom zmenil 
na útočisko pre ženy a deti, ktoré 
utekali pred vojnou na Ukrajine. 
V urbárskom dome strávili 3 noci, 
od piatka do pondelka. 
Ako poďakovanie za pravidelné 
darovanie krvi našich občanov vy-
vesil pán riaditeľ Martin Šenfeld v 
Kysuckej nemocnici s poliklinikou 
v Čadci obraz našej sochy Panny 
Márie na chodbu hematológie. 
Uskutočnila sa aj výročná členská schôdza dobrovoľných hasičov 
obce za účasti čestných hostí z okresu. Dobrovoľným hasičom obce 
ďakujeme nielen za dobročinnú aktivitu pri požiaroch a povod-
niach, ale aj pri bežných prácach v obci. 
Marec – mesiac kníh. Návšteva obecnej knižnice a obecného úradu. 
V marci sa nezabúda ani na medzinárodný deň učiteľov. Každo-
ročne si tento sviatok pripomenieme poďakovaním učiteľom za ich 
prácu, oddanosť a častokrát aj výchovu našich detí. Ďakujeme.

Práca hasiča nie je len o požiari či povodniach, 
ale aj o záchrane ľudského života. 
Hoci nám počasie nedovolilo byť v teréne, si-
mulácie dusiaceho sa dieťaťa, nešťastného pádu 
z výšky, záchrana muža, ktorý zapil lieky alko-
holom, či muž zasiahnutý elektrikou vo vode… 
Odborným vyšetrením a prvou pomocou nás 
previedli dobrovoľníci Záchranného systému 

RESCUE Považie pod vedením Slávka Tur-
čaniho a Slovenský Červený kríž.   
Ďakujeme veľmi pekne za novú skúsenosť 
a znalosti, ktoré budeme vedieť využiť s 
DHZO Povina pri záchrane života. 
V roku 2021 sme pri príležitosti uvítania 
detí do života obce privítali 15 detičiek, 9 
chlapcov a 6 dievčat. Detičkám želáme pev-
né zdravie a rodičom veľa lásky a trpezli-
vosti pri výchove. 

Urbársky dom poskytol dočasné ubytovanie

Výročná schôdza DHZO Povina

Medzinárodný deň učiteľov ZŠ

Mesiac kníh

Uvítanie detí do života

Medzinárodný deň učiteľov MŠ

Darovanie krvi

Apríl

Spolupráca so Slovenským červeným krížom
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Stavanie májov má v našej obci dlhodobú tradíciu. Kaž-
doročne s poslancami, dobrovoľnými hasičmi, ale aj otca-
mi sa dvíhajú máje v základnej i materskej škole. Ďaku-
jeme nielen im, ale aj pani učiteľkám a žiakom, ktorí nás 
vždy prekvapia milým kultúrnym programom. K májo-
vému sviatku želáme všetkým hasičom a hasičkám veľa 
zdravia, fyzickej a psychickej sily. Ďakujeme za obetavosť 
a odvahu pri každom vykonanom zásahu, za poslanie, 
ktoré vykonávate pre všetkých ľudí. Na Deň matiek sa Ur-
bársky dom zaplní nielen mamičkami, ale aj babičkami či 
krstnými mamičkami. Vystúpenie svojich ratolestí si ne-
nechajú ujsť ani ockovia. Skvelá nálada, veselá vrava, ob-
čerstvenie i malý darček sprevádzal aj tohtoročný sviatok 
všetkých mamičiek. Spomienky a priateľstvá zostávajú aj 
medzi zaslužilými futbalistami obce Povina. Stretnutie 
po 30 rokoch bolo fantastické, spomínali na príbehy a 
zážitky z čias aktívneho a veľmi úspešného futbalu. Za-
pálením sviečok a modlitbou sme si uctili spomienku na 
futbalistov, ktorí už nie sú medzi nami. Dobrovoľní hasiči 
sa venujú aj deťom. Svetový deň včiel sme oslávili svätou 
omšou v našej včelnici v Povine. Ďakujeme za spojenie síl 
pri dobrovoľnej brigáde na cintoríne.

Máj

Stavanie mája v MŠ

Medzinárodný deň hasičov Deň Matiek

Deň MatiekDetský hasičský krúžok

Stretnutie futbalistov po 30 rokoch Svetový deň včiel

Stavanie mája v ZŠ
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MDD v Povine bol očarujúci, užili si ho deti, ale aj dospelí. Veľmi pekne ďaku-
jem za spoluprácu Mirkovi a jeho kolegom z 5. pluku špeciálneho určenia zo 
Žiliny, DHZO Povina a Makov, Veronike a jej kolegom z OO PZ KNM, Veroni-
ke a Aďke z RZP KNM, Aďke Semerádovej za skákací hrad, rodine Králikovej 
a bratom Holierovcom za lukostreľbu, pedagogickému zboru ZŠ s MŠ a pani 
kuchárkam, ako aj našim hasičským kuchárom za výborný gulášik. Disciplí-
ny: zipline, armáda, hasičská pena, autá, štafeta a streľba vodou na terč, skákací 
hrad, stanoviská polície a záchrannej zdravotnej služby a lukostreľba. Obrovský 
úspech sa zapíše do kroniky obce. Žiačky základnej školy sa opäť stali majster-
kami Slovenska vo vybíjanej. Srdečne všetkým gratulujeme vrátane pani učiteľ-
ky Gregvorkovej a pána učiteľa Lorenca a ďakujeme za úžasnú reprezentáciu 
našej obce. V rámci občianskej výchovy navštívili obecný úrad aj žiaci druhého 
stupňa ZŠ. Žiaci odpovedali na rôzne otázky o obci, robili rôzne kvízy a dostali 
odpovede na otázky, ako funguje samospráva a aké sú náplne práce jednotlivých 
pracovníčok, aká je zodpovednosť, kompetencie, aké orgány samospráva má, čo 
sú insígnie a ako tento celok funguje. Na Deň otcov sa vo futbalovom zápase 
každoročne stretávajú otcovia horného a dolného konca. Víťazom tohtoročného 
zápasu sa stal dolný koniec. Deti sa výborne zabavili pri aktivitách s hasičmi a 
všetci sa občerstvili chutným gulášom a pivkom. Ďakujeme všetkým za pomoc 
pri organizácii a sponzorom.

Jún
Detský hasičský krúžok Brigáda na cintoríne

MDD

MDD

Zlatí majstri Slovenska vo vybíjanej

Deň otcov Občianska výchova v praxi
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Júlový už 17. ročník povinskej jedenástky, ktorú každoročne organizuje Slávko Matejčík. Kopanie 

detských a mužských penált v sobotu a futbalový turnaj na počesť Jožka Papána v nedeľu. Bohatý 

kultúrny program, skvelá zábava a dobrosrdečnosť nášho Slávomíra. Ďakujeme ti z celého srdca.

Hodové slávnosti sa v sobotu niesli v znamení posvätenia 
zvonice v osade Tatarovce. Ďakujeme všetkým za ochotu i 
čas, ktorý strávili pri rekonštrukcii kríža a zvonice. Osada 
Tatarovce je krásnym miestom našej obce.  Slávnostná svätá 
omša, futbalové derby a kultúrny program s perfektnou zá-
bavou boli na programe v nedeľu.  Ďakujeme všetkým žien-
kam za pripravené občerstvenie pred kostolom i na ihrisku, 
za vyzdobenie kostola a dary, za viac ako fantastickú zábavu, 
ktorú odštartovali heligonkári Jarky Jelínkovej, Jarko Labu-
da, Kristínka s Rebečkou, súrodenci Mrmusovci s Miškou 
Šurinovou, Helenka s Majkou a chlapi z Partie od Žiliny. 
Všetci ste boli fantastickí, ďakujeme veľmi pekne. 

Júl

August

Povinská 11-tka

Spomienka na Jožka Papána

Hodové slávnosti

Hodové slávnosti

Ďakujeme Alenke Belanovej za dlhoročnú prácu v MŠ 
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Vybudovanie nového odpadového stojiska nad autoservisom si vyžia-
dalo množstvo práce a bezplatných brigád. Ďakujeme každému, kto pri-
ložil ruky k dielu.  S novým školským rokom vznikol aj nový povinský 
detský súbor Srdiečko. Ďakujeme pani riaditeľke Janke Ozaniakovej za 
to, že vniesla do našej obce folklórny tanec i piesne, veľa to pre nás zna-
mená. Veľké poďakovanie patrí nášmu občanovi Milanovi Tomašcovi, 
ktorý vo vlastnom záujme vybudoval krásny detský kútik v lone prírody 
na ulici Malá.  

Pri príležitosti mesiaca 
úcty k starším sme sa ten-
to rok vybrali na pútnické 
miesto Živčáková. Nielen 
krásna svätá omša ukon-
čujúca púť, ale aj návšteva 
miestnej včelnice a vý-
borný obedík spríjemnil 
slnečný deň. Veríme, že 
sa vám výlet páčil a ešte 
si podobné výlety zopa-
kujeme.

September

Október

Vybudovanie polopodzemných kontajnerov

Vybudovanie detského kútika

Návšteva Živčákovej

Ďakujeme Maťke Jančigovej 
za výsadbu verejného priestoru

DFS Srdiečko
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Dovoľte mi, aby som sa poďakovala za prejavenú dôveru v komunálnych aj župných voľbách a 
zvoleným poslancom OZ ešte raz srdečne gratulujem. 

I tento rok sa Únia žien Povina postarala o krás-
nu adventnú výzdobu v podobe venca postave-
ného vedľa kostola. Je krásnou ozdobou celej 
obce a my im srdečne ďakujeme. 
Svätý Mikuláš s pomocníkmi opäť rozdával 
sladké odmeny žiakom základnej a materskej 
školy. 

Poďakovanie patrí sponzorom za 
futbalové lopty pre ZŠ a TJ Slovan 
Povina, autoumyvárke za umývanie 
hasičského auta, všetkým sponzo-
rom pri rôznych obecných akciách, 
i všetkým ľuďom, ktorí prikladajú 

ruky k dielu a pomáhajú nám zve-
ľaďovať našu obec. V roku 2022 sa 
nám podarilo získať v grantoch 
483.441,- eur, bojujeme aj za vyspo-
riadanie futbalového ihriska a oko-
litých pozemkov.

November

December
Zloženie sľubu obec Povina Zloženie sľubu VÚC ŽSK

Únia žien pri adventnom venci Mikuláš v ZŠ

Noviny z Poviny 9



texty článkov pripravila: starostka obce

Súťažný ročník 2022-23 sa pre povinských futbalistov za-
čal napriek víťazstvu a postupu v predošlom ročníku opäť 
v VII. lige. Dôvodom bola reorganizácia súťaží v nadstá-
vajúcom ligovom ročníku. Reorganizácia nadstavila mo-
del, kde sa zlúčili dve súťaže, čo prinieslo pre nás veľmi 
atraktívny model futbalových zápasov. Jesenná časť bola 
odohraná medzi dolnokysuckými účastníkmi, prakticky 
každý zápas mal prívlastok derby. Tento model bol aj di-
vácky atraktívny a záujem divákov o futbal bol vyšší ako 
predošlý ročník. Úvodný výkop súťažného ročníka sme 
absolvovali na ihrisku ŠK Radoľa, kde sme po skvelom 
výkone a vďaka posilám z predošlého prestupového ob-
dobia vyhrali. Mohlo sa zdať, že bolo rozlosovanie súťaže 

2022-23 pre Povinu neľútostné, nakoľko ďalší zápas sme 
hrali opäť na súperovom ihrisku v Lodne. Tento zápas 
sme opäť zvládli a zvíťazili sme. Jesenná časť našim hrá-
čom priniesla viac víťazstiev na súperových ihriskách ako 
doma. Napriek niektorým nevydareným zápasom pre-
zimujeme na druhom mieste len o skóre za Rudinskou. 
Snahou TJ v medzisúťažnom období bolo zastabilizovať a 
doplniť hráčsky káder, čo sa nám aj čiastočne podarilo. Na 
nadstavajúcu jarnú časť sa počas tejto zimy musíme dô-
sledne pripraviť, aby sme boli schopní odolávať súperom a 
podávali čo najlepšie výkony. Svojím herným prejavom a 
zodpovednou hrou chceme potešiť našich fanúšikov. Po-
ďakovanie hráčskeho kádra a realizačného tímu TJ Slovan 
Povina patrí našim skvelým fanúšikom.

Na záver mi dovoľte poďakovať sa všetkým organizáciám v obci, ale aj našim 
učiteľom, kuchárkam, upratovačkám aj pánovi školníkovi za ich prácu.

Želáme všetko dobré v Novom roku 2023!
- starostka obce -

TJ Slovan Povina
 TJ Slovan Povina

Vybudované priechody pre chodcov pri ZŠ a MŠ
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Po dvoch covidových rokoch sme sa natešené stretli v marci na 
výročnej schôdzi, kde sme okrem oslávenia nášho sviatku MDŽ 
spoločne vytvorili aj plán práce na rok 2022. Nadviazali sme v 
ňom na staré osvedčené akcie, niečo sme vymysleli nové a cel-
kom sa nám ho podarilo aj naplniť.   Úprimne sme sa potešili, že 
bolo možné  pokračovať v udržiavaní tradícií a my sme mohli 
zrealizovať fašiangový sprievod po obci. Radosť bolo vidieť aj 
v reakcii občanov, ktorým to evidentne chýbalo. V rámci spo-
lupráce so včelármi sme hneď v jarných mesiacoch brigádne 
pomáhali na úprave priestranstva po zrezaní stromov a náleto-
vých drevín pri Včelnici. Ďalšou brigádou sme pomáhali upra-
tať Včelnicu po vybudovaní sociálneho zariadenia a upraviť 
areál pred Včelárskou nedeľou, na ktorej sme pomáhali s občer-
stvením. Dvadsať žien sa zvŕtalo okolo kotlov a mali čo robiť. 
Veď nachystať 400 porcií halušiek nie je len tak. Aby to vždy 
dobre dopadlo a halušky chutili, dozerá vždy Gitka Šplháková, 
od ktorej už roky preberáme jej skúsenosti a vychytávky.  Okrem 
halušiek sme ponúkali koláče a zákusky, ktoré doma pripravili 
naše žienky. Pri tejto príležitosti chcem spomenúť aj ďalšiu našu 
členku Marienku Potockú, ktorá sa roky stará o kvety vo Včel-
nici a v čase letných horúčav ich pravidelne polieva. Len tak z 
lásky.  V rámci našich zdravotných možností a pre zdravie sme 
absolvovali krásnu turistickú vychádzku cez Petranky. Pozreli 
sme 300-ročný buk – strom roka 2013, kamenné umelecké vý-
tvory, rozhľadňu, v nohách mali skoro desať kilometrov a ne-
smierne dobrý pocit. Trasu navrhla a viedla nás naša vetrom 
ošľahaná, roky zapálená turistka Alenka Drndová. Ako úplne 
novú akciu sme mali liatie sviečok  a vianočných ozdôb zo vče-
lárskeho vosku. Ženy to v prvom rade chceli vidieť, vyskúšať si 
to, vytvoriť si niečo pre seba, ale aj pre druhých. Bola to krásna 
voňavá akcia, do ktorej tajomstva nás zasvätili včelárski man-
želia Jarka a Ján Šefárovci. Aby sme do našich akcií zapojili aj 
rodinných príslušníkov, poriadali sme také stretnutia, aby nám 
spolu bolo dobre. Tak sme si užili spoločnú zabíjačku, guľáš v 
prírode alebo autobusový zájazd na „Jesennú flóru Olomouc“.  
Rok nám končí a my sme ho ukončili zhotovením adventného 
venca pri kostole, nám všetkým pre potešenie oka i srdca.

Únia žien v Povine je veľmi aktívna
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Spoločenská kronika obce Povina 
december 2021 - november 2022

Amir Younis Elameen, Adrián Ševčík, Timea Skokanová,
 Lucia Skalková- odhlásená 12.10.2022, Michaela Šalagová, 
Matej Hrubý, Lukáš Remenec, Teo Čambal, Matúš Karas, 

Jakub Ježo, Patrícia Hvolková
… nesmelým bozkom začína rozprávka, končí sa úsmevom malého dieťatka…

Elena Ďurčová, r. Turková, 66 rokov
Jozefa Valiašková, r. Svrčková, 81 rokov

Vladislav Mozoľ, 52 rokov
Ing. Július Šutý, 61 rokov
Pavel Minarčin, 57 rokov
Eduard Donát, 80 rokov

Vincencia Valiašková, r. Sidorová, 88 rokov
Ján Belan, 67 rokov

              
 ...odišli ste cestou, ktorou kráča každý sám, len brána spomienok ostala otvorená dokorán…
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Bocian nám priniesol

Miriam Šulíková a Jozef Fridrich 
Mgr. Monika Krčmáriková a Jozef Kubjatko 

Kristína Tarabová a Dávid Hrubý 
Michaela Janošíková a Adrián Tarčák 

Júlia Javoríková a Juraj Blahuš 
Jana Kubaščíková a Peter Remenec 
Monika Kovaličková a Ján Laslop 

Veronika Karasová a Martin Chupáč 
Paulína Kvašňovská a Daniel Mozoľ 

Mgr. Nikola Vargová a Róbert Ondrušek 
Martina Poliaková a Milan Damaška

Svadobné zvony zvonili

...nech sa  Vám dobre darí, v tom krásnom manželskom raji...

Opustili nás...
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