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Noviny z Poviny
Úprimné poďakovanie
patrí všetkým občanom nielen za prejavenú dôveru vo voľbách, ale 
i za pomoc pri realizovaných projektoch počas uplynulého roka.  
Do aktivít sa zapojili poslanci, komisie a pracovníčky obecného úradu, 
ale i samotní občania. Spoločnými silami a svojpomocne sme dokázali 
zveľadiť našu obec, vytvoriť priestor pre športové aktivity a organizovať 
kultúrne akcie. Za to vám zo srdca ďakujem.

PhDr. Alena Dudeková
starostka obce Povina

„Lásky, šťastia hodiny v kruhu svojej rodiny, užite 
si spoločné, krásne sviatky Vianočné a nech dlho 

prevláda novoročná nálada...!“

Vám zo srdca želá Obec Povina



Počas prvého roka sa nám podarilo 
získať viaceré dotácie:
	10.000 eur z Ministerstva financií na 

rekonštrukciu miestnej komunikácie 
okolo školskej jedálne,
	5000 eur z  Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu v prvom kole 
dohodovacieho konania pre Základ-
nú školu s materskou školou,
	20.500 eur  z  Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu v  druhom 
kole dohodovacieho konania pre Zá-
kladnú školu s materskou školou,
	500 eur od Žilinského samosprávne-

ho kraja na vybudovanie workouto-
vého ihriska,
	1000 eur od Žilinského samospráv-

neho kraja na vybudovanie polopod-
zemných kontajnerov,
	Máme vypracovaný projekt, stavebnú 

ohlášku a podpísanú žiadosť o nená-
vratný finančný príspevok vo výške 
200.000 eur na projekt „Vodozádrž-
né opatrenia v obci Povina“, ktorý je 
v procese schvaľovania.

Aktivity:
	Zakúpenie odvodňovacích žľabov – re-

gulácia potoka, ktorú si urobil svojpo-
mocne p. R. Fojtík
	Spevnená cesta  - vysypaný makadam 

na Nové 
	Prerobený hydrant zo stavebnín na 

ihrisko

	Vybudovaný odkaľovací hydrant na 
Skaličnom
	Vyčistený potok u Belanov, v Stanko-

vom potoku, pri Obecnom úrade
	Zakúpenie materiálu na vyregulovanie 

potoka v časti Stankov potok, reguláciu 
svojpomocne urobili občania, ktorých 
voda sústavne vytápala 
	Osadenie informačných tabúľ a odpad-

kových košov, lavičky sa osadia na jar
	Vybudovanie polopodzemných kontaj-

nerov pri ZŠ
	Vybudovanie workoutového ihriska 

v areáli školy
	Rozdanie kompostérov do domácností 

– cez projekt ZMOKu
	Vybudovanie strhnutej regulácie v časti 

u Belanov a pri p. Budošovi, Janekovej 
a Majerovej 
	Vybudované schody na cintorín, urobe-

Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som na konci kalendárneho roka 2019 zhodnotila 
našu celoročnú prácu v prospech vás všetkých. Dátum 11. 12. 2019 
je pre mňa výnimočný, pretože je to presne rok, čo som prevzala 
štatutárne žezlo našej obce Povina. Hoci je pre mnohých nových 
starostov prvý rok len zoznamovaním sa s mnohými oblasťami, 

ktoré samospráva prináša, nám sa už podarilo urobiť prvé projekty. 
Devízou pre mňa bola práca poslankyne, ktorá mi priniesla obrovské 

skúsenosti a naštudované znalosti.

Poslanci obecného zastupiteľstva v Povine na obdobie 2018 – 2022
Zľava dolný rad: Bc. Jozef Drugo, Peter Varga, starostka PhDr. Alena Dudeková, JUDr. Vladislav Donát, Mgr. Martina Valiašková.

Zľava horný rad: Ján Kocúr, Juraj Papán, František Mrmus, Marián Benda, Mgr. Jozef Damaška.
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ná šachta pri OÚ a v Mazáku
	Zakúpené nové pletivo do škôlky so ze-

lenou clonou – 30 m + zaplatené nové 
dosky na pieskovisko
	Výmena WC v školskej družine – 

chlapci a dievčatá
	Výmena WC v dome smútku a v jedálni
	Výmena podlahovej gumy v školskej 

družine
	Vypracované projekty na priechody 

pre chodcov s osvetlením, zrealizované 
optické brzdy
	Vybudované oplotenie asfaltového 

ihriska v areáli ZŠ
	Vyasfaltovaný vjazd do bytovky č. 400, 

oprava výtlkov na ulici Malá
	Rekonštrukcia priestorov v MŠ – ka-

derníctvo, kozmetika, Obecný klub
	Výmena bočných stien na autobuso-

vých zastávkach 
	SSC osadila tabule zákaz státia pri 

hlavnej ceste I/11, dvojitá plná čiara sa 
urobí na jar
	Dotácia pre včelárov 500 eur, pre kostol 

300 eur na rekonštrukciu schodov, pre 
ZŠ 800 eur pri príležitosti 50. výročia, 
100 eur pre ZŠ na MDD, 60 eur pre MŠ 
na MDD
	Vytopený urbársky dom sme opravili – 

poistnú udalosť nám preplatili v rámci 
poistnej udalosti, vytopený Obecný 
úrad sme taktiež nahlásili ako poistnú 
udalosť, oprava prebehne na jar
	Urobili sme odvodňovací rigol pri MŠ
	Kolaudácia verejného vodovodu – Ska-

ličné
	Začali sme proces legalizácie vodovodu 

v rámci celej obce
	SSC vymenila odvodňovaciu rúru po-

pod cestu pred Obecným úradom
	Výmena plynového kotla a vchodových 

dverí na Obecnom úrade
	Vypracovaný audit a PHSR
	Prehodená lampa pri bytovke č. 401, 

nové osvetlenie – lampa 
	Vybudované nové lampy v Uhliskách 

a výmeny starých lámp za nové v rámci 
obce
	Odvodnenie školskej jedálne
	Oplotenie cintorína elektrickým oplo-

tením za spolupráce PZ Vreteň
	Otvorená samospráva

Audity:
Verejné osvetlenie: za rok 2018 sme za-
platili 8100 eur – mesačne 675 eur – len 
elektrika
Plyn – Obecný úrad od januára po 
december – 1059,- 1026,- 967,- 530,- 
203,- 85,- 79,- 79,- 164,- 510,- 843,- 993, 
= spolu 6538 eur  - 786,10 vrátka = 
5751,90 eur za rok 2018
Plyn - Urbársky dom od januára po 
december – 299,- 289,- 273,- 149,- 58,- 
24,- 23,- 23,- 46,- 144,- 238,- 280,- = 
spolu 1846 – 128,54 vrátka = 1717,46 
eur za rok 2018. Celková suma za pre-
nájom urbárskeho domu za rok 2018 
bola 534 eur, čiže suma za prenájom 
nedokázala pokryť ani len cenu plynu.
Rok 2019 – do 23.10. je zatiaľ vybratá 
suma 1125,40 eur, zaplatený plyn vo 
výške 1245 eur
Voda – rok 2018 - zaplatené 18.176 eur, 
nezapl. 962,80 eur, uhradené faktúry 
v roku 2018 boli 25.171,52 eur 
–  v  roku 2019 od januára do novem-
bra sme Sevaku zaplatili viac ako 32.000 
eur a poplatky od občanov sú vo výške 
necelých 17.000 eur, čiže sme v obrov-
skom mínuse!!!! Konkrétnu štatistiku 
na vodu zverejníme v novom roku, keď 

budeme mať všetky faktúry od Sevaku
Elektrika – rok 2018 - dom smútku 144 
eur, MŠ 1330 eur, prečerpávačka 1521 
eur, OÚ 1032 eur, MKS 423 eur, TJ 1213 
eur, Tatarovce škola 115 eur
TKO – vybraté poplatky od januára do 
októbra 2019 14.017, 65 eur a zaplatené 
T+T 19.941,10 eur = - 5.923, 45 eur

Vyhodnotenie auditov
- čo najskôr musíme odstrániť mínu-
sové výsledky v rámci TKO a vody, aby 
sme peniaze, ktoré teraz doplácame 
z rozpočtu na uvedené služby, môžeme 
investovať na užitočné riešenia pre ob-
čanov.

Komisia pre ochranu verejného záujmu:
Predseda: JUDr. Vladislav Donát

Členovia: František Mrmus, Marián Benda, Bc. Jozef Drugo, Mgr. Martina Valiašková
Športová komisia:

Predseda: Bc. Jozef Drugo
Členovia: Ján Kocúr, Ing. Jaroslav Dadaj, Radoslav Purašík, Juraj Papán

Kultúrna komisia:
Predsedníčka: Mgr. Martina Valiašková

Členovia: Júlia Smolková, František Mrmus, Martina Jančigová, Renáta Čamajová
Sociálna komisia:

Predseda: Mgr. Jozef Damaška
Členovia: Alena Valiašková, Mária Ochodničanová, Anna Nechalová, Katarína Laslopová

A aké sme mali v obci 
akcie v roku 2019 ?

	Trojkráľový hokejbalový turnaj
	Beseda „Ako sa nestať obeťou 

podvodu“
	Deň učiteľov
	Uvítanie detí

	Stavanie a váľanie májov
	Jarné upratovanie
	Deň matiek
	Deň otcov

	Futbalová detská jedenástka
	Obecné hodové slávnosti

	Biela pastelka
	Šarkaniáda

	Hasičské súťaže a schôdze
	Otváranie Obecného klubu

	Deň seniorov
	Návšteva občanov v Domovoch 

sociálnych služieb
	Darovanie krvi počas roka
	Stretnutie s Mikulášom

	Štefanský turnaj v stolnom tenise
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VŠELIČO PRE NAŠE DETI….nielen školopovinné
V spolupráci s vedením obce, 
materskej školy a s finančnou 
podporou Nadácie Dôvera sa 
realizoval od februára v ma-
terskej škole v Povine projekt 
prevencie zdravia a podpory 
zdravého životného štýlu u 
detí predškolského veku. Za-
riadenie navštevovala Fany, 
biely psík. Spolu s detičkami, 
ktoré sa nemohli dočkať a 
vždy nachystané v úboroch 
čakali na svojho štvornohého 
kamaráta sa venovali na kaž-
dej hodine inému športu. Cvi-
čenie bolo zamerané a viedlo 
deti k správnemu držaniu tela 
a k zdravému vývoju chrbtice.

Fany v škôlke

Uvítanie detí do života

Zober loptu, nie drogy!

Ako to už býva, aj naša malá obec zažila v marci 2019 výnimočný moment, ktorý sa zapísal do našej 
kroniky. Privítali sme 16 detičiek, ako našich občiankov. Dietkam a ich rodičom spríjemnili chvíle svojím 

vystúpením Sofia Verlíková, Lukáš Fojtík a Nelka Paršová.

V každom školskom 
roku sa ZŠ Povina 
zapája do tohto pro-
jektu a s radosťou ho 
podporuje. Organizá-
tor Bc. Jozef Drugo si 
pre tento krát vybral 
ping-pong, deti po-
učil o pravidlách hry. 
Deti prežili krásny 
deň, plný radosti a 
smiechu.
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Nie je pastelka ako pastelka
Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá zlepšuje   životy ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos je použitý na financovanie aktivít, ktoré nevi-
diacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. 20. septembra sa preto aj Základná škola v Povine rozhodla urobiť 

zbierku pre všetkých, ktorí takúto pomoc potrebujú. Zapojili sa nielen deti, ale aj rodičia, pedagógovia, pani starostka zakúpila všetkým 
deťom biele pastelky, aby nezabudli, že prežili deň venovaný iným. Kde človek nemyslí sám na seba, ale vie sa podeliť a myslieť aj na iných. 

A čo ešte prežili škôlkári a školáci v Povine? 
Okrem dňa detí, navštívili obecnú knižnicu, so šikovnými poslancami a chlapmi z obce postavili nádherné máje, ktoré siahali až do 

výšin. Starostka obce Alena Dudeková: „Som nesmierne rada, že si i naša obec zachováva ľudové tradície a zvyky, chcem sa poďakovať 
mužom, ktorí máje postavili, detičkám i pedagogickému zboru za krásny kultúrny program, Pozemkovému združeniu s.r.o. Povina 
a poslancovi obce Mariánovi Bendovi, ktorí nám zabezpečili stromy.“ Na jeseň si mohli vyskúšať svoju zručnosť a vyrobiť si šarkany 
na obľúbenú šarkaniádu. Samozrejme ich navštívil aj Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Bol veľmi zvedavý, či poslúchali po celý rok a 
ako si vyčistili svoje čižmičky. Detičky z MŠ aj ZŠ si pripravili básničky a pesničky, za ktoré ich Mikuláš odmenil sladkými balíčkami. 

Učíme naše ratolesti nielen k skromnosti, pracovitosti a slušnosti. Meradlom našej lásky je náš čas a naša pozornosť. Spoločné zážitky si 
navždy zapamätajú a spomienky na ne aj v dospelom veku budú robiť ich svet krajším.
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Rok 2019 bol zaujímavý aj pre dobrovoľných hasičov obce Povina
Neobišli ich požiare, ktoré zachvátili v apríli lesy na Kysuciach. S plameňmi bojovali vo 
viacerých obciach. V pohotovosti bolo 150 profesionálnych aj dobrovoľných hasičov  
zo Žiliny, Bytče, z celých Kysúc a aj z Turca. Ďalšou skúškou bola veľká búrka v augus-
te, ktorá ochromila nielen Povinu, ale aj okolité obce. Pre médiá reagovala na situáciu v 
Povine starostka Alena Dudeková nasledovne: „Desiatka dobrovoľných hasičov, ale aj ob-
čania, chytili lopaty, metly a začali upratovať po veľkej búrke. Ďakujem všetkým, voda zo 
zaplaveného úradu sa čerpadlom 
vytiahla, počítame škody.“
Ale nie vždy je to len o nezištnej 
pomoci. Vďaka hasičovi Vladko-
vi Králikovi boli dobrovoľným 
hasičom zakúpené slávnostné 
uniformy na základe grantu vo 
výške 1657 € z Nadácie Pontis.
Aby sa mohli ďalej rozvíjať a mať 
všetko potrebné k svojej práci im 
bola zakúpená aj kaďa a hasičské 
zásahové uniformy.
Urbársky dom v Povine privítal v 
prvú adventnú nedeľu členov vý-
borov DHZ ÚZO DPO SR KNM, 
kde sa venovali a zoznámili s no-
vými úpravami rovnošatového 
predpisu. Kroniky hasičov z jed-
notlivých obcí zaujali viacerých, 
kolovali fotky, boli odovzdané 
medaile a vyznamenania DPO 
SR. Dobrovoľní hasiči z Poviny 
Vladko Králik, Rasťo Fojtík a 
Miňo Kubala od rána varili guláš, 
ktorí si naši hostia veľmi chválili. 
Svoj deň ukončili spoločnou fo-
tografiou do novej kroniky hasi-
čov Poviny.
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NIELEN VČIELKY SÚ UŽITOČNÉ A USILOVNÉ
Aj tento rok Základná organizácia 
Slovenského zväzu včelárov KNM, 
Obec Povina a Únia žien Povina zor-
ganizovali tradičnú včelársku nedeľu, 
ktorá sa konala vo včelnici v Povine. 
Akcia prilákala množstvo návštevní-
kov. Predseda SZV KNM Miloš Belan 
privítal hostí z českého Lubna, Terlicka 
a poľského Dziengelowa, ako aj pred-
staviteľov susedných včelárskych orga-
nizácií zo Starej Bystrice, Turzovky, Ži-
liny či Rajca. Pán poslanec ŽSK Dušan 
Mičian udelil predsedovi SZV KNM 
čestné uznanie za rozvoj a udržiavanie 
včelárskeho remesla, ktoré bude zdobiť 
steny včelnice. Cirkev z obce požehna-
la nielen medu, úľom, ale aj včelárom a 
včelárkam. Hlavným programom bola 
však súťaž o „Naj med Dolných Ky-

súc“, spojená s ochutnávkou tohto slad-
kého pokušenia. Do súťaže sa prihlásilo 
34 včelárov. Porota vyhlásila za víťaza len 
18-ročného včelára Juraja Fujáka. „Veľké 
poďakovanie vyslovujeme predsedovi 
včelárov Milošovi Belanovi a jeho zvä-
zu za udržiavanie včelárskeho remesla 
a každoročné organizovanie včelárskej 
nedele, ako aj ženám z Únie žien Po-
vina, ktorých spoluprácu so včelármi 
závidia ďaleko za hranicami. Veľmi ak-
tívne participujú na práci a úpravách 
vo včelnici rôznymi brigádami, ale aj 
vysádzaním a ošetrovaním nových kve-
tov. Na včelárskej nedeli sa vždy vzorne 
postarajú o jedálny lístok, ich slávnym 
bryndzovým a kapustovým haluškám 
neodolá žiadny včelár či hosť “, dodala 
starostka obce Povina Alena Dudeková.
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DEŇ MATIEK
Krásnym spevom, folklórnym tancom i básničkami 
sa ozýval Urbársky dom v slnečnú nedeľu venova-
nú všetkým mamičkám i babičkám. Program si pod 
vedením pedagogického zboru pripravili detičky z 
MŠ, ZŠ i zo ZUŠ. Hrou na heligónkach potešil On-
drejko s trojgeneráciou heligonkáriek z Paprad-
na, ktoré publikum rozveselili i veselými vtipmi. 
“Vzhľadom k tomu, že chceme chrániť životné 
prostredie, pripravili sme pre mamičky unikátny 
darček, plátenú tašku s erbom našej obce. Srdečná vďaka 
patrí nielen všetkým za účasť, ale i kultúrnej komisii, Lukáškovi, 
Vikinke a Sárke za pomoc pri organizovaní Dňa matiek,” uviedla 
starostka obce Povina. 

OTVORENIE  OBECNÉHO  KLUBU
Predsedníčka Únie žien v Povine p. Jana Bendová požiada-
la o zriadenie Obecného klubu v nevyužitých priesotorch 
MŠ. Starostka obce a poslanci obecného zastupiteľstva 
danú požiadavku schválili a tak unionžienky obce zapojili 
do prerábky priestorov aj svojich ochotných a zručných mužov. Obec zakúpila stoly a sto-
ličky a o ostatné sa už postarali samotné žienky. Financie, ktoré mali z plesov, vianočných 
trhov, fašiangov použili na zakúpenie kuchynskej linky, sporáku, podlahovej krytiny, lustrov 
a ostatných drobností. Niečo dokupovali za vlastné. Boli nadšené myšlienkou, že priestory, 
ktoré budú využívať na tvorivé dielne, zdravotné cvičenia a schôdzkovú činnosť. Poďakova-
nie patrí aj Vladimírovi Trúchlemu, ktorý sponzoroval dlažbu, obklad a potrebný materiál. 
Igor Maruš prerobil elektrinu, osadil lustre a sponzoroval potrebný materiál. Albín Chudina 
vyspravil stenu, obložil a vydláždil kuchynku. Ervín Paršo a Štefan Medzihorský položili 
podlahovú krytinu. Štefan Chudina vymaľoval. Ján Šefár a Roman Králik vyspravili podlahy 
v sociálnom zariadení. Roman Švolík skladal nábytok, pomáhal mu Miro Tomašec. Obecný 
klub môže využívať nielen ÚŽ, ale aj poľovníci, včelári, hasiči a dôchodcovia. Vytvorený klub 
má miesto pre tridsať osôb. 

OBECNÉ  HODOVÉ  SLÁVNOSTI  2019
Povinské hodové slávnosti sú zasvätené Pan-
ne Márii Kráľovnej. Pri tejto príležitosti sa 
aj tento rok konali obecné hody. V sobotu 
sme začínali hudobnou veselicou na ihris-
ku TJ Slovan Povina. Futbalisti nám krásne 
pripravili ihrisko i okolie, ktoré sme v nede-
ľu využili aj na hasičskú súťaž. V nedeľu nás 
čakal krásne vyzdobený kostol, konala sa 
slávnostná svätá omša. Po skončení sa všet-
ci mohli pohostiť pri chutnom občerstvení, 
ktoré pripravili naše žienky Katka, Majka, 
Alenka, Hanka ale aj mnohé ďalšie, ktoré pri-
niesli občerstvenie pred omšou. Atmosféru 

spríjemňovala hudba od rodinky Mrmuso-
vej. Po omši sme sa presunuli na ihrisko, kde 
sme otvorili hasičskú súťaž. Družstvá bojovali 
zo všetkých síl. Gulášik pre všetkých hasičov 
pripravovali DHZ Povina pod vedením Vlad-
ka Králika. Za celoživotnú prácu so včelami, 
bolo pánovi Milanovi Damaškovi odovzdané 
čestné uznanie a jeho pani manželke Zdenke 
poďakovanie a uznanie za učiteľstvo medov-
níkového pečenia. Kultúrny program otvoril 
hrou na harmonike Filipko Kubaščík, ná-
sledne nás svojim spevom potešili sestry Mr-
musové, hudobná skupina Lučina z Dolného 

Vadičova a na záver patril skvelej Fatranskej 
muzike, ktorá nás bavila do večerných hodín. 
Na záver by som chcela veľmi pekne poďa-
kovať za účasť a skvelú zábavu, účinkujúcim, 
ženám, ktoré sa postarali o výzdobu kostola 
a pohostenie, poslancom obce, dievčatám z 
úradu, Únií žien Povina, DHZ Povina, ako aj 
všetkým ďalším, ktorí sa podieľali na príprave 
hodových slávností. Veľké ďakujem patrí aj 
sponzorom, ktorí nám pomohli s realizáciou 
hodových slávností. 

S úctou, Alena Dudeková, 
starostka obce Povina
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50. výročie Základnej školy 
s materskou školou Povina

„Musíš sa mnoho učiť, aby si poznal, ako málo vieš.“ de Montagen. V októbri Základná škola s materskou 
školou oslávila svoje 50. výročie. V priebehu rokov sa tu vystriedalo veľa žiakov,  ale tiež mnoho učiteľov, 
ktorí sa starajú o vzdelanie detí. Pri tejto príležitosti starostka obce Alena Dudeková spoločne s vedením 
školy odkryla Pamätnú tabuľu, ktorá je umiestnená pri novo vysadenej stromovej aleji, ktorá symbolizu-

je erb obce Povina. Riaditeľ školy Ľubomír Kobeda spolu so zástupkyňou Margitou Gregvorkovou od-
menili 17 bývalých i súčasných zamestnancov za ich prínos a obetavosť v práci v škole. Dúfame a veríme, 

že všetci žiaci, ktorí túto školu navštevovali, navštevujú, a aj tí, čo ju len budú navštevovať, opustia jej 
ochranné krídla s prekrásnou spomienkou, vďačnosťou za všetko, čo im dala a vždy sa sem budú radi 

vracať. Preto jej želáme ešte mnoho a mnoho rokov.

Ďalší projekt realizovaný s podporou Žilinského 
samosprávneho kraja - Workout ihrisko

Poznáte chlapcov z Champion clubu? Nie? Nevadí. Ani my sme ne-
boli na tom ináč, kým nám nevyrobili workout priamo na mieru. 
Žiadne katalógové zostavy, ale zostava, na ktorej chlapci z klubu 
trávia hodiny a hodiny tréningov, presne vedia, ktoré silové partie 
sa môžu posilňovať na jednotlivých zostavách. Silné železné kon-
štrukcie odolajú aj tým najsilnejším Povinčanom. Workoutové ih-
risko poslúži nielen deťom ZŠ s MŠ, ale aj mládeži, ktorá už školu 
nenavštevuje. „V školskom areáli chceme vybudovať športovo-oddy-
chové centrum, v ktorom by mládež trávila svoj voľný čas. Čaká nás 
ešte úprava terénu, s ktorou prisľúbil pomoc aj pán riaditeľ Kobe-
da“ uviedla starostka obce Alena Dudeková po vybudovaní ihriska.  
„Pevne veríme, že sa ihrisko nestane obeťou vandalizmu a poslúži 
mládeži na športové aktivity,“ na záver uviedla starostka obce.
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Vážime si seniorov
Je ťažké vyrieknuť slová, ktoré dokážu človeka podporiť, po-
vzbudiť a posilniť. Starnutie nie je choroba, preto treba žiť 
život tak, ako ste ho žili v mladosti. S pribúdajúcim vekom 
prichádzajú aj rôzne choroby a ťažkosti, ale treba si užívať 
krásne slnečné dni v spoločnosti svojich blízkych. V tomto 
duchu sa niesol aj deň v urbárskom dome - Úcta k starším 
a neskôr návšteva domovov sociálnych služieb v Kysuckom 
Novom Meste. Deň seniorov prebiehal v príjemnej atmosfére, 
o ktorú sa postarali deti MŠ, ZŠ, ZUŠ a pozvanie zahrať našim 
seniorom neodmietli ani Sestry Bacmaňákové Evka a Lenka. 
Pri tejto príležitosti bola odovzdaná ďakovná plaketa Margite 
Šplhákovej, ktorá sa dlhé roky starala o obec Povinu ako sta-
rostka. Okrem malého občerstvenia bol každému seniorovi 
odovzdaný malý darček vo forme kalendára.

V domovoch sociálnych služieb v Kysuckom Novom Mes-
te býva 11 občanov z Poviny, aby vedeli, že stále patria medzi 
nás, starostka Alena Dudeková so svojim zástupcom Petrom 
Vargom boli vyčarovať úsmev na ich tvárach svojou návštevou. 
„Dôvod návštevy bol jasný, a to aby vedeli, že hoci nebývajú v 
našej obci, nezabúdame na nich. Veľmi milo nás prekvapili ich 
úprimné úsmevy a radosť, ktorú neskrývali,“ hovorí starostka 
Alena Dudeková.
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DARUJ KRV, ZACHRÁNIŠ ŽIVOT

Inteligentné kontajnery sú aj v Povine

99 ročná oslávenkyňa
Helenka MIHALDOVÁ

Krv, tekutina, ktorá je jednou z najdôležitej-
ších na svete. Ešte nikomu sa nepodarilo nájsť 
jej dokonalú náhradu. Vedia to aj organizá-
tori pravidelných „výprav.“ Už niekoľkokrát 
sa spojili Horné a Dolné Kysuce, aby darovali 
krv pre Kysuckú nemocnicu v Čadci. Primátor 
KNM Marián Mihalda vždy zabezpečí odvoz, 
darcov oslovujú starostovia Alena Dudeková 
a Jozef Cech. Poslanec VÚC Žilina Dušan Mi-
čian na poslednej akcii zabezpečil aj darcov z 
kysuckého gymnázia. Aby darcovia neboli vy-
čerpaní a nabrali silu, pán Mičian darcov po-
zýva na obed. Nesmierne si vážim, že mnohí pre-
konali svoj strach a neváhali darovať svoju krv 
pre ľudí, ktorí ju súrne potrebujú. Veľké ďakujem 
vyslovujem všetkým darcom, primátorovi za spo-
luprácu, Dušanovi Mičianovi za skvelý obed“,  
dodala starostka Poviny Alena Dudeková.

Vďaka dotácii Žilinského samosprávneho kraja získala Obec 
Povina dotáciu na osadenie polopodzemných kontajnerov. Celý 
proces trval niekoľko mesiacov. Inteligentné kontajnery sú osa-
dené snímačmi, na základe ktorých bude spoločnosť presne 
poznať objem naplnenia. Následne môžu monitorovať potreby 
vývozu a realizovať ho. „Najväčšiu devízu, ktorú kontajnery 
priniesli, je niekoľkonásobne väčší objem na odpad zo skla a 
plastov a zmenšenie odpadového stojiska. Kým doteraz sme 
mali na stojisku pri základnej škole 1 kontajner na plasty o 

objeme 1100 litrov, teraz máme objem 5000. Preto predpokla-
dám, že sa frekvencia vývozu zníži“, spresnila starostka obce 
Alena Dudeková. UPOZORŇUJEME, že miesto je monitoro-
vané kamerovým systémom. V prípade, že niekto vyhodí na 
stojisko odpad, ktorý tam nepatrí, nielen že si ho bude musieť 
odpratať, ale dostane aj finančnú pokutu, ktorá bude udelená v 
rámci VZN č. 1/2017 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území 
Obce Povina!!!! 

PRED OSADENÍM PO OSADENÍ

V živote každého z nás sú aj chvíle jedinečné a ne-
opakovateľné. Takou neopakovateľnou chvíľou bola 
aj oslava narodenín našej spoluobčianky Helenky 
Mihaldovej, ktorá sa dožila 99 rokov. Svojou prí-
tomnosťou ju poctila aj starostka obce, ktorá jej 
popriala všetko najlepšie, pevné zdravie, krásnu a 
pokojnú jeseň života.
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Spoločenská kronika  
obce Povina 

december 2018 - november 2019
Bocian nám priniesol

Alžbeta Dadajová, Sofia Colasanti, 
Eliška Remišová, Lucia Ďurčová,

Diana Majdáková,  
Michaela Alena Hlaváčová,  

Karolína Králiková, Sebastián Zboroň
… nesmelým bozkom začína rozprávka, 

končí sa úsmevom malého dieťatka…
          

Svadobné zvony zvonili
Patrícia Belanová a Tomáš Chudina

Patrícia Murčová a Dávid Majdák
Ing. Jana Galvánková a Andrej Hašta

PaedDr. Jana Orieščíková a Mgr. Milan Kaman
Lucia Hološová a Rastislav Belan

Bc. Nadežda Vnuková a Martin Čuboň
...nech sa  Vám dobre darí, 

v tom krásnom manželskom raji...

Opustili nás...
Anna Pavlusíková 81, Justína Slováková 88

Ľudovít Sova 90, Štefánia Šefárová 96
Albína Macejková 74, Anna Buľková 88

Mária Bánovčinová 92, Štefánia Mazúrová 83
Stanislav Tomašec 75, Zuzana Tomašcová 56
Matilda Poliačková 77, Vincencia Špačková 83

Mária Trogová 51, Ľubomíra Fojtíková 65              
 ...odišli ste cestou, ktorou kráča každý sám, 

len brána spomienok ostala otvorená dokorán…

Naši jubilanti
70 rokov:  Anna Damašková
 Štefánia Damašková
 Ján Jedinák
 Viliam Karas
 Mária Kubincová
 Ervín Paršo
 Vilma Paršová
 Žofia Vavreková

80 rokov:  Zdena Damašková
 Edita Michaliková
 
99 rokov:  Helena Mihaldová
   
Prajeme: 
...radosť z blízkych a z priateľov, na cestách životom 
za chrbtom strážnych anjelov...
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AKCIE NA ROK 2020
04. 01. ............... Trojkráľový turnaj
18. 01. ............... Včelársky ples
22. 02. ............... Fašiangový sprievod
30. 04. ............... Stavanie májov
10. 05. ............... Deň matiek
30. 05. ............... Majáles
01. 06. ............... MDD
20. 06. ............... Deň otcov
18. - 19. 07. ....... Futbalová jedenástka
02. 08. ............... Včelárska nedeľa
22. - 23. 08. ....... Hodové slávnosti v obci
25. 10. ............... Deň seniorov
21. 11. ............... Katarínska zábava
04. 12. ............... Stretnutie s Mikulášom
26. 12. ............... Stolnotenisový turnaj

Športové akcie počas roka v obci
Samozrejme sme nezabudli na našich otcov a mužov. Pripravený bol Deň ot-
cov a samozrejme 14. ročník detskej a mužskej jedenástky. Spoločne s nimi si 
podujatie užili aj mamičky a deti. Uvaril sa chutný guláš, putovný pohár v zápase 
otcov horného a dolného konca tentokrát vybojoval horný koniec. Deti si užili 
maľovanie na tvár i množstvo hier. Pre víťazov boli pripravené hodnotné ceny. 
Organizátorovi Slávkovi Matejčíkovi srdečne ďakujeme, ktorý založil futbalový 
víkend, ktorého súčasťou býva aj tichá spomienka na Jožka Papána.
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