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OBECNÝ ÚRAD MOTYČKY
 
Milí Motyčkári, 

Rok 2019 sa nám chýli ku koncu, dni sa skracujú a my pomaly pripravujeme svoje domovy 
na najkrajšie sviatky roka. Ako každý rok v tomto čase prichádzame s pravidelnou Motyčianskou 
tlačou, kde zhodnotíme, čo nám druhý polrok 2019 priniesol. 

Na Vianoce a v roku novom vinšujem Vám nastokrát, teplé slnko nad domovom, dobré 
skutky s dobrým slovom, zdravia šťastia akurát, aby Vás mal každý rád.

                                                                                                            Maroš LACKO
                                                                                                              starosta obce

ĎAKUJEME
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 Ďakujeme za čistenie zámkovej dlažby v okolí kostola a fary v obci Motyčky 
pani Eme Bullovej. Vážim si, že sa snažíte robiť naše prostredie krajším.

 Ďakujeme za starostlivosť okolia Kríža Štubne rodine Muránskej z BB.

 Ďakujeme za vyhotovenie krásnej skalky v okolí miestnej komunikácie v 

obci Motyčky. Srdečne ďakujeme pani Evke Lackovej. 

 Ďakujeme za sponzorský dar poháre veľkého a malého objemu pre obec 

Motyčky poďakovanie patrí pani Miroslave Tarekovej zo Sielnice

 Verejné poďakovanie občanom obce Motyčky za prípravu, pomoc 

a orgnizáciu futbalového turnaja o pohár starostu obce Motyčky 19.ročník, 

srdečne ďakujeme za pomoc všetkým, kto pomohol akoukoľvek formou. 

 Náter zariadení na detskom ihrisku povrchovou farbou počas mesiaca 

August 2019 srdečne ďakujeme Matejovi Parobekovi

 Poďakovanie za pílenie popadaných stromov na ceste pri hoteli Šturec, 

poďakovanie patrí p. Ľubošovi Lackovi 

 Poďakovanie za technické vybavenie na traktory obce, poďakovanie patrí 

p. Petrovi Čunderlíkovi

 Poďakovanie za výsadbu kvietkov v obecnom úrade, pri obecnom úrade a 

pod lipou, poďakovanie patrí p. Božke Verkinovej

 Poďakovanie za sponzorský dar palivové drevo pre obec poďakovanie patrí 

p. Ing.Arch. Eliške Turanskej a MUDr. Jozefovi Botkovi

 Poďakovanie za brigádu uloženie palivového dreva pre obec pre 

vykurovanie obecného úradu, poďakovanie patrí p. Milanovi Mydlovi, 

Ľubošovi Lackovi, Ivanovi Bullovi ml., Marekovi Bullovi

 Poďakovanie za občerstvenie pre brigádnikov počas pomocných prác 

spojených pri výmene okien na budove kultúrneho domu poďakovanie patrí 

p. Milanovi Makovníkovi a Reštaurácii Starohorka

 Poďakovanie za vypratávanie priestorov Kultúrneho domu od nepotrebných 

vecí ako aj kotolne a ostatných častí v budove OcÚ poďakovanie patrí p. 

Ľubošovi Lackovi a p. Márii Štubňovej 

 Poďakovanie za upratovanie priestorov Kultúrneho domu od stavebného 

materiálu po výmene okien a dverí v budove KD poďakovanie patrí p. Márii 

Štubňovej 

 Poďakovanie za umytie nových okien na kultúrnom dome patrí Petre 

Debnárovej z Ponickej Huty

 Poďakovanie za vykosenie časti miestneho cinotrína poďakovanie patrí p. 

Ľubomírovi Štubňovi – Štubne 18

 Verejné poďakovanie patrí pánovi Marekovi Lovásovi z Horného Jelenca za 

opravu dreveného prístrešku pri vstupe do obecného úradu Motyčky 

srdečne ďakujeme.

 Verejné poďakovanie za kosenie cintorína v obci Motyčky poďakovanie 

patrí Marekovi Bullovi a Adamovi Bullovi, Michalovi Verkinovi,
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 Verejné poďakovanie za sponzorský dar pre obec Motyčky poďakovanie 

patrí p. Lucii Žúborovej

 Verejné poďakovanie za sponzorský dar vianočný stromček pre obec, 

poďakovanie patrí p. Miroslave Tarekovej a Alanovi Behanovskému zo 

Sielnice

 Verejné poďakovanie patrí pánovi Radoslavovi Babjakovi z Ponickej Huty 

za opravu vedenia verejného osvetlenia v časti obce Štubne ako aj za 

výmenu LED svietidiel v obci a za výmenu solárnych svietidiel. Všetky 

práce boli vykonané bez nároku na akúkoľvek odmenu. Pomocné práce 

Ľubošovi Lackovi a Branislavovi Bullovi. Úprimne ďakujeme.

GRATULUJEME
   

jubilantom v prvom polroku 2020

Január 2020  
Archleb Stanislav 50 rokov
  
Február 2020  
Lacko Maroš 40 rokov
  
Marec 2020  
Lacková Elena 75 rokov
Turčanová Milada 50 rokov
  
Apríl 2020  
Kolesárová Regina 45 rokov
  
Jún 2020  
Čunderlíková Ľubica 75 rokov

Všetkým srdečne gratulujeme!

OPUSTILI NÁS
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      Igor Arvay – vo veku 73 rokov
 Eva Koreňová – vo veku 58 rokov

Spomíname, česť ich pamiatke!!!

INFORMUJEME

 zakúpenie mulčovača na traktor Farmtrack 675 DtN na údržbu okolia miestnych komunikácií 
v obci Motyčky.

 Výmena okien a dverí na budove Kultúrneho domu z dotácie MF SR pre rok 2019 a z dobrovoľnej 
zbierky obce Motyčky na záchranu Kultúrneho domu Motyčky pre rok 2019.

Kultúrny dom v Motyčkách sa po rokoch dočkal rekonštrukcie, obec vďaka príspevku 
z Ministersva financií a dobrovoľnej zbierke vymenila okná a dvere na kultúrnom dome.

          

Verejné a úprimné POĎAKOVANIE za finančný príspevok na záchranu Kultúrneho 
domu Motyčky na základe vyhlásenej Dobrovoľnej zbierke 2019 patrí občanom 
obce a chalupárom obce Motyčky:

MUDr.Soňa Štubňová - Nitra, Matej Blaško - Detroit USA, Ing.Ján Spevák - BB, Ján 
Andráš Staré Hory, spoločnosť Vego Marketing s.r.o. B.Bystrica, Miroslav Borkovič - 
Motyčky, Ing.Ján Longauer Banská Bystrica, Eva Speváková - BA, Darina Remeníková - 
Ružomberok, Eva Byssová - Banská Bystrica, Juraj Furdík Banská Bystrica, Martin Kollár 
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- Banská Bystrica, Ing.Jozef Velebný - Bratislava, Ing.Pavol Komárňanský - Trnava, 
Zdenko Longauer - Motyčky, Ing.Patrik Čunderlík - Poprad, Pavel Trančík - Banská 
Bystrica, Ing.Marián Lupták - Banská Bystrica, spoločnosť Akzent Bigboard a.s. 
Bratislava, Marián Strmeň - Brezno, Mgr.Ján Čundelík - Motyčky 23, Tatiana Kissling - 
Švajčiarsko, Janka Čunderlíková - Banská Bystrica, Vladimír Saktor - Banská Bystrica, 
Ing.Štefan Bányi - Zvolen

Za ochotu pomôcť úprimne ĎAKUJEME

 Oprava miestnej komunikácie v miestnej časti popri cinotríne úprimné poďakovanie patrí 
firme PEMAX PLUS za sponzorkú pomoc stroje, technika a vybavenie za pomoc pri 
pripravných prácach ako aj realizácii tejto akcie patrí starostovi obce Turecká Ivanovi 
Janovcovi a Ľubošovi Lackovi

 Pripravujeme triedenie BIO odpadu vďaka Envirofondu pre rok 2019 zakúpením 
kompostérov.

 

POZÝVAME VÁS

... v sobotu 7. 12. od 15:30 hod. do zasadačky Obecného úradu Motyčky na 
posedenie pre rodičov pri vianočnom punči, po zotmení príde za deťmi aj Mikuláš

... v  nedeľu 08.12. o 10,00 hod  na otvorenie zimnej plaveckej sezóny Ľadových 
medveďov, s ktorými zavíta aj Mikuláš s balíčkami pre deti našej obce 

... vo štvrtok 26.12. o 10,00 hod zimné ľadové plávanie „Zimné ľadové hry“. 
Ľadové Medvede. 

ŠPORT V OBCI MOTYČKY 
 Účasť na futbalovom turnaji Staré Hory Junior Cup 2019 kde sa naše 

mužstvo ŠK Medveď Motyčky umiestnilo na 3.mieste z 8.účastníkov 

futbalového turnaja.



   Obec Motyčky, Motyčky 14, 976 02            Ročník XIII, číslo 3-2019

Obec Motyčky, Motyčky 14, 976 02 pošta Staré Hory     telefón +421(0)48/4199 288     mobil +421(0)908 933 878

e-mail: motyckyobec@gmail.com / motycky.starosta@gmail.com / www.motycky.sk

 Gratulujeme za krásne 2.miesto domácemu ŠK Medveď Motyčky na 

domácom 19.ročníku futbalového turnaja o pohár starostu obce 

Motyčky 2019.

 Gratulujeme mužstvu ŠK Medveď Motyčky za víťažstvo a 1.miesto na 

futbalovom turnaji o pohár starostu obce Turecká srdečne 

gratulujeme. 

 Gratulujeme mužstvu ŠK Medveď Motyčky za 5.miesto na 

hokejbalovom turnaji Bruins cup v obci Staré Hory dňa 16.11.2019 

srdečne gratulujeme. 

- Príloha odvoz komunálneho odpadu za rok 2020


