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OBECNÝ ÚRAD MOTYČKY
Milí Motyčkári,
Chcem vyjadriť Vám všetkým moje veľké ĎAKUJEM za Vašu nezištnú pomoc pri
správe našej obce. Rád by som sa aspoň v krátkosti pozrel na posledné štyri roky
našej práce. Prežili sme ťažké pokrízové obdobie rokov 2010-2014,v ktorom
správa majetku obce bola náročnou úlohou. Snažil som sa o čo najväčší možný
rozvoj, nie všetko sa podarilo. Ďakujem za Vaše pochopenie a toleranciu, ak
niektoré veci nevyšli presne podľa Vašich predstáv. Tieto najväčšie projekty sa
nám podarili:

 Oprava budovy kultúrneho domu
/vysprávky, odkvapový systém, maľovanie/
 Oprava budovy OÚ
/komín, celé vykurovanie- aj v sále, nové radiátory, výmena okien
aj vonkajších a vnútorných dverí, oprava a náter strechy, nová
podlaha, maľovanie interiéru a exteriéru/
 Oprava domu smútku
 Zlepšenie údržby miestnych komunikácií
/nadobudnutie zánovného stroja/
 Zmena dopravného značenia v obci
 Zavedenie kamerového systému
 Oprava miestnej komunikácie Štubne – Jergaly /celá dĺžka 2,5 km/
 Výmena LED žiariviek 2.a 3. generácie do verejného osvetlenia
 Nákup vyžínacej techniky na letnú údržbu / krovinorez, vyžínač/
 Úspora energickej energie v celej budove OÚ /nové svietidlá/
 Informačné tabule po obci
 Rekonštrukcia skladu civilnej obrany
 Zriadenie
plne funkčného ubytovania pre vodičov
SAD
/zateplenie, nové okná, elektrika, sociálne zariadenie, sprcha/
 Začiatok triedenia odpadu
/ elektroodpad, kovy, pneumatiky/
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Na základe novely zákona o miestnych daniach, ktorá platí od 1.1. 2015, príde naša
obec o cca 60% svojho rozpočtu, čo môže byť pre nás likvidačné a začína tvrdý
boj o holú existenciu našej obce. Spomínaná novela najviac postihla podhorské
obce s nízkym počtom obyvateľov, čoho následkom musíme obmedziť služby, na
ktoré ste boli zvyknutí vo všetkých oblastiach. Bude to prinášať negatívne
reakcie občanov, prosím, prijme to ako nevyhnutnosť na preklenutie tohto
náročného obdobia , ktoré nás všetkých spoločne čaká. Verte mi, že z toho mála,
čo nám zostane, budem sa snažiť vyťažiť čo najviac.
S úctou
Maroš
Lacko
starosta obce

ĎAKUJEME
Toto posledné obdobie bolo naplnené množstvom Vašej práce bez nároku na odmenu pri
rekonštrukcii budovy obecného úradu. Pomáhali ste prácou, občerstvením, materiálom,
zariadením... výpočet by zaplnil celé vydanie dnešných novín, preto sme sa verejne rozhodli
poďakovať Vám všetkým. Podrobný zoznam je na nástenke vo vestibule obecného úradu.
ĎAKUJEME
o

za prípravu miestnosti a soc. zariadenia na ubytovanie pre vodičov SAD

o

za kosenie a vyžínanie časti cintorína a všetkých verejných priestranstiev

o

p. Zdenkovi Longauerovi za vyhotovenie nápisu „ Zákaz sypať smeti a trávu“ ,
za sponzorský dar náter strechy na budove márnice pri miestnom cintoríne

o

p.Pavlovi Madovému ml. za priemyselný vysávač

o

všetkým za sponzoring a prípravu futbalového turnaja o pohár starostu obce

o

sl. Zuzane Mydlovej za nátery na oplotení na mostoch, pri cintoríne a ObÚ

o

p.Pavlovi Madovému st. za likvidáciu stav. materiálu, jeho vytriedenie
na následné využitie na palivo

o

za brigádu ako aj občerstvenie na brigáde na spracovanie dreva pre
vykurovanie priestorov ObÚ

o

MUDr. Jánovi Bírešovi za zakladače na písomnosti

o

p. Radoslavovi Babjakovi a p. Ľubošovi Lackovi za montáž svietidiel verejného
osvetlenia 2.etapa rok 2014

o

p. Božke Verkinovej za úpravu kvetinových záhonov pred ObÚ a pri chránenej
lipe za celý rok 2014
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GRATULUJEME JUBILANTOM
ANNA ŠTUBŇOVÁ sa dožíva 90. rokov 21.11. 2014
MICHAL VERKIN oslavuje 30. rokov 20.12. 2014

INFORMUJEME
 gratulujeme futbalovému mužstvu ŠK Medveď Motyčky k obhajobe 1. miesta
na 17.ročníku futbalového turnaja O pohár starostu obce Motyčky
 naša obec bola spoluorganizátorom akcie behu od Tatier k Dunaju, ktorý
prechádzal cez Motyčky,
 obec Motyčky bola spoluorganizátorom cyklistických pretekov „Donovalský
drapák“ , ktoré prechádzali cez Môce, Jergaly, Štubne, Motyčky....

POZÝVAME
• všetky naše deti a ich rodičov na oslavu príchodu Mikuláša v nedeľu 7. 12. 2014
o 10, 30 hod. spojenú s kúpaním našich obľúbených Ľadových medveďov pri
priehrade Tajch na Motyčkách
• v piatok na Štefana 26.12. 2014 si zaplávajú Ľadové medvede na priehrade Tajch
( prezentácia kúpaniachtivých o 10,00 hod.)

PRIPRAVUJEME
- Druhú etapu rekonštrukcie budovy ObÚ
- Realizáciu Drevených banských zvoničiek
- Práve realizujeme montáž informačných tabúľ do celej obce Motyčky
ZAMYSLENIE NA ZÁVER :
Prišiel deň keď zápalka povedala sviečke:,, Mám za úlohu zapáliť ťa“.
,,O nie,“ zľakla sa sviečka, ,,len to nie! keď budem horieť, sú moje dni spočítané. Už nik
potom nebude obdivovať moju krásu“ .
Zápalka na to: ,,To chceš zostať celý život studená a tvrdá, neokúsiť ani trochu života?“
„Ale veď horenie bolí a uberá mi sily,“ zašepkala sviečka neisto plná strachu.
„To je pravda,“ odpovedala, „to je však tajomstvo nášho poslania. Našim poslaním je byť
svetlom. Ja môžem urobiť len málo, keď ťa však nezapálim, môj život stratí zmysel. Som
tu na to, aby som zapálila oheň. Ty si sviečka. Ty zasa máš svietiť a rozdávať teplo.
Všetka tá bolesť, utrpenie a sila, ktoré obetuješ, sa zmenia na svetlo. Nestratíš sa , keď sa
roztopíš. Iní ponesú tvoje svetlo ďalej. Ale keď zlyháš, zomrieš.“
Vtedy ponúkla sviečka svoj knôt a povedala plná očakávania: „Prosím ťa, zapáľ ma!“
Uvedomila si totiž, že aj malým plameňom možno zapáliť veľký oheň.

Milí Motyčkári,
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tento rok sa niesol v znamení Vášho zápalu, nadšenia a vzájomnej pomoci našej obci.
Budúce roky vyzerajú, že budú neľahké. Verím, že svetlo, ktoré sme toho roku zapálili,
bude vo Vašich srdciach horieť aj naďalej, nielen počas nadchádzajúcich vianočných
sviatkov. Želám Vám, aby ste ich prežili príjemné, požehnané, pokojné.
Maroš LACKO
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