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Pozdrav ľuďom dobrej vôle...
„Želám vám všetkým, vážení spoluobčania, krásne
a láskavé vianočné sviatky, pohodu s rodinami
a úspešný rok 2022! Ďakujem každému, kto
akoukoľvek formou pomohol našej obci pri
prácach a aktivitách, ktoré ju modernizujú a
skrášľujú, aby sa nám v Povine všetkým lepšie a
spokojnejšie žilo a aby sme si náš obecný majetok
zveľaďovali pre nás všetkých. Vďaka patrí aj tým,
ktorí podporujú spoločenský a športový život
a každú správnu myšlienku v našej obci.“
PhDr. Alena Dudeková
starostka obce Povina
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Náš obecný život v uplynulom roku 2021

Január

Zvýšenie bezpečnosti oporného múru oproti Coop Jednote si vyžadovalo vybudovanie ochranného zábradlia. Januárové počasie
nám dovolilo vyhrnúť rukávy a pustiť sa do prvých prác. V prácach
budeme ešte pokračovať, je potrebné ešte spevnenie brehu na konci
zábradlia.

Február

je celkom iste v kalendári na druhom mieste. Február biely,
mrazivý, nádej na úrodu posilí.

Marec

Vegetačné obdobie stromov nás postavilo do pozoru a do rúk nám vložilo
motorové píly či sekery. Orezanie stromov popod telekomunikačné vedenie
sa zrealizovalo vďaka brigádam, na ktorých sa zúčastnili poslanci obecného
zastupiteľstva i občania. Dotiahnutie internetu a rozhlasu do osady Tatarovce bolo našou dlhoročnou métou, ktorú sa nám v tomto roku podarilo
aj zrealizovať. Ďakujeme všetkým zúčastneným za pomoc. Vrásky na tvári
nám nebude robiť už ani upadnutá mreža pri dome smútku.

Apríl

Upratovanie na detskom ihrisku nebolo aprílovým žartom. Na detskom ihrisku sa zišli rodičia s deťmi. Malé či väčšie deti, všetci brali
do rúk náradie a zveľaďovali si svoj priestor na hranie. O tom, že
tradície majú svoju neoceniteľnú hodnotu, svedčí aj pravidelné stavanie májov v materskej a základnej škole. Pod záštitou starostky,
poslancov obecného zastupiteľstva a oteckov sa každoročne dvíhajú máje za sprievodu krásnych kultúrnych programov žiakov.
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Máj
V máji si v prvom rade pripomíname sviatok našich drahých mamičiek.
Hoci sme tento deň nemohli stráviť spoločne pri kultúrnom programe v
Urbárskom dome, dovoľte nám znova sa vám poďakovať, drahé mamičky, za
vašu lásku, starostlivosť, výchovu i obetavosť.
Milou udalosťou bolo uvítanie detí do života. V roku 2019 sa narodilo
6 detičiek, v roku 2020 už 9 detičiek. Štebotavými piesňami ich potešili žiačikovia z materskej školy. Okrem zápisu do kroniky boli detičky obdarované
ovocným či okrasným stromčekom s vlastnou menovkou.

Počasie preverilo pripravenosť nášho dobrovoľného
hasičského zboru. Pri kontrole obce museli zasiahnuť
v osade Tatarovce, kde sa vylial potok. Ťažkou technikou odstraňovali vzpriečený strom nad družstvom a
pod družstvom ťahali z plošiny veľký kus konára. Za
bezplatné poskytnutie ťažkej techniky ďakujeme Peťovi
Karasovi.
S mestom Kysucké Nové Mesto a obcou Radoľa sme sa
zapojili do spoločného projektu zdieľaných bicyklov.
Dôvodom bolo doplnenie riedkej autobusovej dopravy.
Mnohé autobusy stoja len na hlavnej ceste a občania by
museli ísť hore do dediny pešo. V tomto prípade si môžu
od obecného úradu zobrať bicykel, vyviesť sa domov a
nechať bicykel kdekoľvek v dedine, čo považujeme za
veľkú výhodu.
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Jún

Júnové slnečné dni sme využili na
postavenie záhradného domčeka a
workoutovej zostavy, čím sme deťom
i mládeži dali nové možnosti trávenia
voľného času na detskom ihrisku pod
Coop Jednotou.
Vrásky na čele nám spravila aj novela o
predprimárnom povinnom vzdelávaní.
So zástupkyňou ZŠ pani Lenkou Ryban-

skou sme hľadali riešenia, ako a kde vytvoriť priestor pre triedu predškolákov, koľko nás bude stáť vybavenie, kde zobrať peniaze na novú
učiteľku a upratovačku. Svojpomocne za účasti otcov sme vymaľovali
triedu, ktorá sa používala občas ako telocvičňa.
Nakoniec sa nám podarilo získať dotácie na celkové vybavenie triedy
vo výške 5 354 eur aj 10 000 eur na osobné a prevádzkové náklady.
Ďalšia žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu a rozšírenie kapacity v MŠ
je v procese. V prípade, že aj tú by sa nám podarilo získať, zrekonštruovala by sa elektroinštalácia, vybudovalo by sa nové sociálne zariadenie, stavebné úpravy, ako aj nové omietky, maľovky a mnoho ďalšieho.
Pani učiteľky pripravili na deň detí bohatý program, ktorý zahŕňal
všetky záchranné zložky vrátane 5. pluku špeciálneho určenia zo Žiliny. Deti si vyskúšali výzbroj i prilby, lákadlom bolo pre nich obrnené vozidlo, do ktorého po súhlase ihneď naskákali. Slnečné počasie sme využili na stretnutie so záhradkármi z dôvodu úpravy cesty
v hornej časti. Aby sa zabránilo ničeniu súkromných pozemkov, po ktorých jazdili autá, obec dala vytýčiť pozemok a s Urbariátom sa
dohodla o prenájme pozemku. V spolupráci s obcou a vďaka finančným príspevkom záhradkárov si cestu upravili. V teréne sme ešte
zostali. Dobrovoľní hasiči namaľovali čiary na parkovisku pri školskej jedálni. Zosuv
pôdy po dažďoch nás priviedol do časti Uhliská, kde sa zo súkromných pozemkov zosunula pôda do odvodňovacieho rigola. Vyčistila to obec, ale viackrát to čistili už aj susedia, ktorí tam bývajú, za čo
im veľmi pekne ďakujeme.
Obec upozornila vlastníkov
pozemkov aj písomne, aby si
svoje pozemky proti zosuvu
zabezpečili.
Sokel, ktorý bol na dome
smútku, už opadával. Preto
sa Radko Chudina podujal
a celý sokel vyzbíjal a v celej
dĺžke urobil nový. Celkový
dojem zvýraznila i renovácia
dverí, ktoré sa brúsili a natierali ochranným náterom.
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Júl

Po dlhých rokoch sa naša obec dočkala a v júli si do garáže priviezla hasičské auto. Dobrovoľní hasiči museli vybudovať nájazd, aby
auto bez problémov vošlo do garáže. Vymenili sa i garážové vráta
a je zakúpené aj dopravné zrkadlo na bezpečný výjazd. Ďakujeme
všetkým hasičom, ktorí sa podieľali na výstavbe nájazdu.

Tradičný futbalový víkend, ktorý každoročne organizuje Slávko Matejčík, sa opäť vydaril. V sobotu sa odohrala detská jedenástka, kde si prvé miesto vykopal
Tomáško Zradula.

V mužskej jedenástke zvíťazil Matej Maček

Vo futbalovom turnaji si víťazstvo obhájili Jožkovi kolegovia

Nedeľa je ôsmy rok sprevádzaná pokornou atmosférou.
Ako sa hovorí, človek nezomrie, kým žije v našich srdciach. Modlitbou a zapálením sviečok si spoločne s jeho
maminou Hankou, bratom Jurajom a kolegami z práce
uctievame pamiatku Jožka Papána.
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Po odovzdaní víťazného pohára starostka obce a organizátor Slávko poďakovali futbalistom a otvorili kultúrny
program, ktorý bol plný vynikajúcich hudobníkov, Simonky Márie Halvoníkovej, Rebeky Ďurčovej, rodiny Mrmusovej, heligonkárok Majky Kubíkovej a Helenky Kubaščí-

DHZO Povina na kontrole hydrantov

kovej a rodiny Káčeríkovej z Vadičova. Na
záver starostka a Slávko poďakovali i všetkým sponzorom a ľuďom, ktorí prišli svojou účasťou podporiť futbalovú akciu venovanú „In Memoriam Jožko Papán“.

Nová podlaha a maľovanie druhej triedy v MŠ

Osadenie polopodzemného kontajnera Belanovce
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August

Prvá augustová nedeľa i tento rok patrila
včelárom. Zaujímavé prednášky, súťaž v
mede, kultúrny program i svätá omša oslovila domácich i zahraničných hostí, ktorí
prišli podporiť včelársku tradíciu. Ďakujeme predsedovi SZV KNM Miloškovi
Belanovi za zveľaďovanie včelnice a udržiavanie tohto krásneho remesla.

Tlačová beseda so Združením miest a
obcí Slovenska bola zameraná na nelegálne skládky odpadov. Je to problém
mnohých samospráv, avšak je potrebné pomenovať problémy jasne. Obec
nemôže odstraňovať skládky zo súkromných pozemkov či pozemkov Slovenského pozemkového fondu, nemá
na to finančné prostriedky. Navyše to
vytvára priestor pre organizované podvody, na ktoré v konečnom dôsledku
doplatí samospráva. ZMOS preto tlačí
na zmenu legislatívy, aby to nebolo na
pleciach samosprávy. Majiteľ pozemku
má svoje práva, ale mal by mať aj svoje
povinnosti.
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Pokrstenie hasičskej striekačky v Oškerde

Hodové slávnosti sa uskutočnili v pokojnej atmosfére. Svätú omšu doplnila kultúrna vložka orchestra,
ktorý všetkým prítomným ukázal, že hudba má mnoho podôb. Poďakovanie patrí pani kostolníčkam
i všetkým žienkam, ktoré sa postarali o výzdobu kostola i občerstvenie.
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September

So septembrom sa spája nástup do školy. Tento rok
bol trošku netradičný. Prváci dostali vlastný ovocný
stromček s menovkou, ktorý si zasadili. Okrem sladkej odmeny, ktorú im stromčeky dajú, budú mať aj
edukačný význam.
Novo zhotovené úle vo včelnici potrebovali ochranný náter. V rámci spolupráce sa toho ujala Únia žien.

Jesenné práce pokračovali aj na cintoríne,
kde sa upravilo okolie kríža, vybudovali
nové schody, zrezali sa lipy, ktoré boli v
zlom stave a osadila sa tiež nová informačná vitrína.
Všetci si uvedomujeme, že dopravná situácia je najmä na
Dolných Kysuciach náročná. Autá a kamióny nedodržiavajú
rýchlosť pri vjazde do obce, sú bezohľadní voči chodcom na
priechode, máme problém vyjsť z jednotlivých križovatiek
a zaradiť sa na hlavnú cestu. Preto sme zvolali rokovania s
Krajským a Okresným dopravným inšpektorátom, Slovenskou správou ciest, Okresným úradom – odborom dopravy,
zástupcami občanov i poslancov a tiež projektantom. Na návrh kompetentných orgánov sme našli riešenia na zvýšenie
bezpečnosti dopravy, a to napríklad vybudovaný chodník
okolo drevenice a premontovanie elektrickej skrinky, obnovenie vodiacich čiar a priechodu pre chodcov, optické brzdy a vymenené tabule pred vjazdami do obce. V smere od
Čadce je osadený merač rýchlosti, ktorý bude nielen merať a
oznamovať „SPOMAĽ“, ale zároveň bude robiť aj štatistiku,
koľko áut prejde našou obcou, koľko z nich prekročí rýchlosť
a v akých časoch. Následne sa štatistiky pošlú dopravnej polícii a tá bude na základe toho vykonávať kontroly v časoch,
kedy sa najviac porušujú predpisy cestnej premávky.
Projektová dokumentácia bude zahŕňať i ďalšie opatrenia na
zvýšenie bezpečnosti, a to chodníky po obidvoch stranách
cesty, odbočovací pruh na Povinský most, odbočovací pruh
od Budatínskej Lehoty na Povinský most, optické brzdy pred
priechodom pre chodcov ako i svetelné senzory, ktoré vodičov upozornia, keď bude chodec čakať na priechode.
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Október

Októbrové dni sa viackrát niesli
v znamení dobrovoľných hasičov,
ktorí zasahovali pri požiaroch v
obci či vykonávali dezinfekciu
materskej školy.
Nezabúdame ani na naše pani kuchárky, ktoré na svoj sviatok dostali zástery s vyšívaným erbom
obce, ružičku i niečo sladké, ďakujeme vám. Školská jedáleň prešla
v minulom roku určitou rekonštrukciou, do budúcna je potrebné
rátať ešte s opravou stien a novým
omaľovaním všetkých priestorov.
Každoročnou akciou obce v spolupráci so základnou školou je aj

šarkaniáda. Pani učiteľky vybehnú s deťmi na Skaličné, odkiaľ sa
púšťajú šarkany. Oceňujem ochotu starších žiakov, ktorí pomáhajú
menším deťom pri skladaní, ale i púšťaní šarkanov. Ide o skvelú a
veľmi milú spoluprácu.
Október je tiež mesiacom úcty k starším. Keďže nemôžeme organizovať kultúrne aktivity s posedením v Urbárskom dome, tento rok
si pre nich obec pripravila balíčky, v ktorých si našli kalendár pre
rok 2022 so starými fotografiami obce, vitamíny, varešku s erbom
obce, ako aj ochranné rúška.
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November

Pravidelné darovanie krvi v Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci

Novembrové sychravé dni nás presunuli z vonkajších
prác do interiéru úradu. Do priestorov bývalej pošty
sme premiestnili obecnú knižnicu. Zrenovovali sme
regály, podlahu, Peťka Ochodničanová nádherne vymaľovala steny, rozšíril sa knižný fond. Zavádzame i
elektronický systém knižnice. Občania si budú môcť
online pozrieť,
aké máme knihy v knižnici a
elektronicky ich
aj rezervovať.
Následne si ich
len prídu vyzdvihnúť.

S blížiacim sa koncom roka sme v spolupráci so základnou
školou zorganizovali súťaž o najkrajší vianočný pozdrav. Prišlo nám množstvo pozdravov, vybrať ten najkrajší bolo naozaj
náročné. Ďakujeme veľmi pekne a sme radi, že výsledky našich
žiakov môžeme poslať ako vianočný pozdrav po celom Slovensku.
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Obetavú prácu pre celý kysucký región často ľudia nedoceňujú,
lebo o zložitých zákutiach a vybavovačkách ani netušia...
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December
Vianočný advent bol v našej obci krásny. Žienky z Únie žien vyhotovili tento
nádherný adventný veniec, ktorý potešil nielen oči a srdcia našich občanov,
ale i okoloidúcich.

Ďakujeme veľmi pekne!
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Mikuláš aj tento rok zavítal do našej obce a obdaroval
sladkými balíčkami deti v materskej i základnej škole.

texty článkov pripravila: starostka obce
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Spoločenská kronika obce Povina
december 2020 - november 2021

Bocian nám priniesol
Rok 2020: Matúš Ševčík, Dominik Matejčík, Peter Kořínek
Rok 2021: Markus Bieleš, Monika Krčmáriková, Jakub Hofer, Ema Verlíková,
Sebastián Hvolka, Andrej Maruniak, Hana Hlaváčová, Adriana Bendová, Samuel Matúš,
Samuel Grochal, Matúš Chudina, Dávid Matyáš, Linda Majdáková
… nesmelým bozkom začína rozprávka, končí sa úsmevom malého dieťatka…

Svadobné zvony zvonili
Miriama Micháliková a Ondrej Stranianek
...nech sa Vám dobre darí, v tom krásnom manželskom raji...

Naši jubilanti
70 rokov: Miroslav Karas, Rudolf Jančiga, Jaroslav Belan, Milan Sidor, Margita Šplháková, Veronika Králiková,
Ondrej Kubaščík, Anna Mindeková, Pavol Piják, Irena Pijáková, Otília Svrčková, Rudolf Smolka
80 rokov: Marián Tomašec, Marta Šplháková, Hermína Mazúrová
90 rokov: Jozef Valiašek
91 rokov: Štefánia Zadžorová, Vincencia Bánovčinová
Prajeme:
...radosť z blízkych a z priateľov, na cestách životom za chrbtom strážnych anjelov...

Opustili nás...
Vincent Minarčin 78 rokov, Kristína Valiašková 89 rokov, Veronika Brodňanová 81 rokov,
Miroslav Ciho 52 rokov, Zdenka Damašková 81 rokov, Viera Oravcová 59 rokov,
Justína Rajdíková 95 rokov, Rudolf Slovák 87 rokov, Otília Krasňanová 79 rokov,
Juraj Bobáň 48 rokov, Veronika Podpleská 74 rokov, Štefan Martinský 69 rokov,
Vladimír Čelko 78 rokov, Veronika Králiková 70 rokov, Marta Turková 73 rokov
...odišli ste cestou, ktorou kráča každý sám, len brána spomienok ostala otvorená dokorán…
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V tomto roku sa futbalistom z Poviny podarilo nadviazať
na dlhoročnú tradíciu súťažného futbalu v našej obci

Výsledkom dlhodobej snahy výboru TJ, členov a priaznivcov
klubu bola prihláška mužského družstva do 7. ligy ObFZ Kysúc,
súťažný ročník 2021/2022. Samotná prihláška do súťažného kolotoča s názvom „futbal“ je len špička ľadovca vedúca k samotnému ligovému zápoleniu. Za prvým zápasovým výkopom je
skrytá usilovná práca a fúra odpracovaných hodín. Blíži sa koniec kalendárneho roka. Ten futbalový je len v polovičke, môže
sa zdať, že je predčasné bilancovať. Malé zhodnotenie priebehu projektu s názvom „futbal v obci Povina“, ktorý TJ Slovan
Povina odštartoval, si však, myslím, môžeme dovoliť. Jesennú
časť ročníka sme mali skvelú, vzhľadom na to, že sme nováčik v
súťaži, skončili sme na prvom mieste. Tento výsledok je najlepšie zhodnotenie práce všetkých. Poďakovanie patrí výboru TJ,
trénerom a celému realizačnému tímu, hráčom za ich obetavý

a poctivý prístup nielen k zápasom, ale aj k tréningovému procesu, všetkým dobrovoľníkom za pomoc pri príprave areálu a
podmienok potrebných k dôstojnej reprezentácii našej obce a
reprezentácii klubu TJ Slovan Povina. Tento šport je hlboko zakorenený naprieč generáciami v srdciach našich spoluobčanov
a členov klubu pôsobiaceho v obci. Nadšenie a snaha obnoviť
tento šport viedla k jeho znovuzrodeniu v rámci našej komunity. Je to významný úspech, nakoľko celospoločenská objednávka bola dlhodobo zadaná. Pevne verím, že sme len na začiatku
oveľa väčšieho procesu. Dúfam, že sa nám podarí rozšíriť naše
rady o mládežnícke družstvá. K tomu budeme smerovať a vytvárať podmienky. Naša poctivá a prospešná práca, dúfam, osloví širšiu verejnosť a sponzorov.

