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STAROSTKA INFORMUJE
Po viacerých rokovaniach s Regionálnou správou ciest (RSC)
sme dospeli k vzájomnej dohode, e v budúcom roku RSC v
spolupráci s obcou vyrie ia situáciu, ktorá vznikla pred
rodinným domom íslo 118. Taktie sa vyrie i aj da ová vpus
pred rodinným domom íslo 57, tak aby mohla by odstránená
kovová kon trukcia, ktorou je v sú asnosti achta opatrená.
Zárove sme boli upozornení, aby sme informovali ob anov na
nelegálne budovanie nových vjazdov a odstavných plôch pred
svojimi nehnute nos ami, ktoré podliehajú povoleniu
Okresného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.
Vypracovali sme pasport trvalého dopravného zna enia, ktorý
okrem zna enia hlavných a ved aj ích ciest navrhoval osadenie
zna ky na zní enie rýchlosti v obci, osadenie zrkadla pre
vychádzanie áut z miestnej komunikácie vedúcej do Senice,
osadenie zna ky obytná zóna v lokalite nových domov za
autobusovou zastávkou. Dopravný in pektorát nám odsúhlasil
osadenie zrkadla, av ak nesúhlasil so zní ením rýchlosti v obci s
odôvodnením, e by bola ohrozená plynulos cestnej
premávky. Osadenie zna ky obytná zóna neodsúhlasil s
odôvodnením, e pozemné komunikácie majú slú i najmä
vozidlám a z h adiska ochrany a bezpe nosti detí sa tieto majú
hra v priestoroch peciálne ur ených len pre ne (ihriská,
súkromné pozemky). Spolo ne s projektantom sme iniciovali
al ie stretnutie na dopravnom in pektoráte. Zárove je
pravidelne na dopravný in pektorát zasielaná iados na

STRETNUTIE S JUBILANTMI A UVÍTANIE DO IVOTA
Milou a dnes u vzácnou tradíciou sa stalo stretnutie s jubilantmi a uvítanie do ivota nových ob anov na ej obce, ktoré sa
uskuto nilo aj tento rok v Rotunde. Podujatím sprevádzala
recitátorka. Jubilantom a rodi om sa prihovorila aj starostka,
ktorá v mene svojom a v zastúpení celej obce po akovala
jubilantom za ich celo ivotnú prácu a k ich sviatku im srde ne
zablaho elala, aby e te ve a rokov pobudli v zdraví a v astí
medzi svojimi najdrah ími a medzi nami v etkými. V slávnostnom príhovore alej starostka uvítala aj novú najmen iu
spoluob ianku obce. Potom si prítomní jubilanti a rodi ia
prevzali z rúk starostky upomienkové predmety na túto udalos .
Po slávnostnom úvode podujatie pokra ovalo príjemným
posedením pri ivej hudbe, ktorá na ich jubilantov aj roztancovala.

meranie dodr iavania rýchlosti v obci.
Obec si alej vy iadala od Stredoslovenskej prevádzkovej
vodárenskej spolo nosti zoznam napojených a nenapojených
ob anov s odôvodnením, pre o nehnute nos nebola napojená. Do dne ného d a nám zoznam zaslaný nebol. Uskuto nilo
sa v ak stretnutie, na ktorom sme spolo ne pre li niektoré
problémové nehnute nosti, ktoré majú s napojením problém
zvä a kvôli vý kovým pomerom. Niektoré z nich sú v tomto
období rie ené konkrétnou formou pomoci pri napájaní.
Po nieko kých jednaniach s ÚPSVaR o po iadavke na zaslanie
aktiva ných pracovníkov z Banskej Bystrice (nako ko u nás udia
neprejavili záujem a máme len jedného) sa nám podarilo
uzavrie dohodu o dobrovo níckej innosti. Následne sme
mohli uzavrie dohody zo záujemcami, ktorí si u nás odpracujú
dávku v hmotnej núdzi a aktiva ný príspevok, ktorý dostávajú z
úradu práce. V najbli ích d och za nú pracova a stara sa o
istotu a poriadok v obci.
V sú asnosti pracujeme na digitalizácii územného plánu a jeho
doplnkov, aby bolo mo né presnej ie identifikova parcely.
Prvýkrát by mal by k nahliadnutiu na stretnutí k IBV Skalník,
ktoré sa uskuto ní 20.11.2014 o 1500 hod. v zasada ke obecného
úradu.

ROZLÚ KA S PRÁZDNINAMI A VOLEJBALOVÝ TURNAJ
portový de plný atraktívnych portových disciplín,
tradi ných aj netradi ných, ukon il v na ej obci tohtoro né
letné prázdniny. Podujatie usporiadala obec za pomoci
miestnej mláde e a Klubu seniorov Kynce ová. V etkým, ktorí
prilo ili ruku k dielu srde ne akujeme. My lienka zorganizova
de plný portových disciplín, zdá sa v etkých ú astníkov
nadchla, nako ko pri li v hojnom po te a s dobrou náladou.
Nechýbal tradi ný gu á , ako ob erstvenie. Rýchlos , sila,
vytrvalos , odvaha a fair-play boli lajtmotívom tohto d a.
Dopoludnie bolo venované sú a iam pre deti, ktoré sú a ili v
dvoch vekových kategóriách 6 10 rokov a 11 15 rokov. Po
absolvovaní v etkých disciplín, nastal al í boj o druhé a tretie
miesto, ke e body boli nerozhodné. V kategórii mlad ích o
druhé miesto bojovala Hanka Dani ová s Matú om Pavlíkom.
Po náro nej disciplíne sa nakoniec z ví azstva te il Matú ko.
Av ak musíme poznamena , e Hanka sa sú a í zú astnila so
zlomenou nohou a napriek tomu bola ú asná a dosiahla tretiu

PREVENCIA V KYNCE OVEJ
lenovia Kubu seniorov v Kynce ovej absolvovali vo tvrtok
16.10.2014 zaujímavú predná ku, ktorú viedla príslu ní ka
Mestskej polície Banská Bystrica. Na i seniori boli oboznámení
s praktikami zlodejov, podvodníkov, násilníkov a vrahov. Dostali
rady, ako sa mô u vyhnú tomu, aby sa stali obe ami trestných
inov, ako sú prepadnutie, stret so zlodejom, ako si chráni svoj
majetok a ako sa zachova , ke sa im nie o také predsa len
prihodí.
Ve mi aktuálnou prebranou témou boli aj predajné akcie a podomový predaj, pri ktorom sa podvodníci zameriavajú práve na
na ich star ích spoluob anov v snahe okradnú ich o vä ie
sumy pe azí. Príslu ní ka Mestskej polície seniorov upozornila
aké praktiky títo podvodníci vyu ívajú a aké sú nebezpe enstvá
ú asti na takýchto predajných akciách. lenovia Klubu seniorov
naozaj ocenili u ito né informácie, ktoré na stretnutí získali.

prie ku. Na prvom mieste sa s najvy ím po tom bodov
umiestnila Mi ka Kútiková. V kategórii star ích sa na prvej
prie ke umiestnil Pa o Bott. Znovu sme tu mali strhujúci zápas o
druhé miesto. Vo vzájomnom súboji nakoniec uspel Milan
Karcel. Na tre om mieste skon ila Monika Kútiková.
Po sú a iach, ktoré absolvovali mlad í, pri iel na rad volejbalový
turnaj. Zú astnilo sa ho osem dvoj lenných tímov. Na tre om
mieste sa umiestnila dvojica Katka Gavalcová a Stano Václavík
pod názvom UK TOPSKILLERS . Druhé miesto získal tím
Rake áci v zostave Petra Králiková a Maro Karcel. Najviac sa
darilo tímu SBS Kynce ová v zlo ení Jozef Gernic a Milan
ajban, ktorých sme s rados ou dekorovali zlatými medailami.
Cie om tohto portového d a bolo zapoji do portových aktivít
o najvä í po et detí aj dospelých, aby si mohli vyskú a rôzne
portové disciplíny. Veríme, e sa táto tradícia zachová a
ka doro ne sa takto spolo ne stretneme a za portujeme si a
trochu sa aj preveríme, ako sme na tom po fyzickej stránke.

FIZOL OVÝ DE
V júli sa v na ej obci uskuto nil u 8. ro ník Fizol ového d a.
Teplé júlové po asie tejto akcii prialo a tak sa 9 sú a ných dvojíc
parilo pri svojich kotlíkoch, aby sú a ili o putovný pohár
starostky za najlep í a najnápaditej í recept fizol ovice. S receptom seniorskej prdka ky po prvýkrát zví azilo domáce
sú a né dru stvo, reprezentujúce Klub seniorov z Kynce ovej v
zastúpení p. árskej a p. Frémalovej. Ví azkám srde ne
blaho eláme a veríme, e sa do varenia fizol ovice zapoja aj
nasledujúci rok. Fizol ový de v ak nebol len o varení fizolne,
sprevádzal ho aj bohatý kultúrny program, v ktorom vystúpil
Martin Jakubec s Bo anou, folklórna skupina Zvolenskí vrchári a
nechýbalo ani country v podaní Paci pacifiku.

slovenský rekord a tým spropagova a zvidite ni na u obec v
povedomí udí.

Zárove srde ne pozývame v etkých na 9. ro ník Fizol ového
d a, ktorý sa uskuto ní 25. júla 2015 a bude spojený s oslavou
580. výro ia prvej písomnej zmienky o obci. Ve mi nás te í, e sa
nám sú a né dru stvá do budúceho ro níka varenia fizol ovice,
prihlasujú u teraz. Na tomto podujatí by sme sa chceli pokúsi o

V ELÁRSKY DE
Mo no nie v etci o tom viete, ale v na ej obci ije viacero
v elárskych nad encov, z ktorých iniciatívy vznikol aj prvý
ro ník V elárskeho d a. Organizátorom podujatia bol Klub
seniorov Kynce ová, menovite p. Bonta, p. Jan iar a p. í .
Ú astníci podujatia sa tak mohli dozvedie mnohé zaujímavosti
o v elách a v elích produktoch, o v elárenie obná a a pre o je
táto innos dobrá a prospe ná. V rámci podujatia bolo pripra-

vené aj posedenie pri gu á i.
V nasledujúcom roku plánujeme V elársky de roz íri . Nebude
len pre Klub seniorov, ale pre v etkých ob anov a bude spojený
s predajom v elárskych produktov a výstavou záhradkárov.
Budete môc taktie vidie uká ky v elárskeho remesla priamo
na ivých v elách. Srde ne Vás pozývame.

pozvánka
V nede u 7.12.2014 o 15:00 hod. k nám do zasada ky zavíta Mikulá . Spolo ne s Vami rozsvieti viano ný strom ek a
donesie Vám samé dobroty. A aby ste si to poriadne u ili, nebude chýba ani diskotéka. Nemusíte sa nikam prihlasova
sta í prís a vysú a i si sladkosti.

SVIATOK V ETKÝCH SVÄTÝCH
V úvode novembra sme tu mali opä Sviatok v etkých svätých a
Pamiatku zosnulých
du i ky. Pod a udovej tradície v
predve er sviatku du i iek vystupujú du e zomrelých na jednu
noc z o istca, kde v plame och pykajú za svoje hriechy. V ten
ve er hospodár plnil lampu maslom namiesto oleja, aby si
du i ky mohli spáleniny, spôsobené o istcom, natrie a trochu
ochladi . Taktie bývalo zvykom v tento ve er vhadzova pre
du i ky do oh a rôzne pokrmy, o znamenalo iasto né
vykúpenie z hriechov alebo nie o také ako du i kám na
prilep enie. V ka dom prípade sú to dni, kedy si trochu viac ako
inokedy pripomíname na ich blízkych, ktorí u nie sú medzi
nami.
V tejto súvislosti sa chceme ve mi pekne po akova p. árskej,
ktorá vlastnoru ne vyrobila krásnu kyticu, ktorú sme v mene
v etkých ob anov dali na hrob pánovi Bielikovi.

INFORMÁCIE PRE VOLI A
Vo by do orgánov samosprávy obcí sa uskuto nia v sobotu
15. 11. 2014 v zasada ke Obecného úradu. Volebná miestnos
bude pre voli ov otvorená v ase od 700 hod. do 2000 hod.
Voli je povinný preukáza sa pred hlasovaním preukazom
toto nosti. Po preukázaní toto nosti a po zázname v zozname
voli ov dostane voli od okrskovej volebnej komisie prázdnu
obálku opatrenú odtla kom úradnej pe iatky obce a dva hlasovacie lístky. Hlasovací lístok pre vo by starostu obce a hlasovací
lístok pre vo by poslancov obecného zastupite stva.

Po prevzatí obálky a hlasovacích lístkov vstúpi voli do priestoru
ur eného na úpravu hlasovacích lístkov, t.j. na odovzdanie
hlasu vybraným kandidátom - zakrú kovaním ich poradového
ísla. Na hlasovacom lístku pre vo by starostu obce zakrú kuje
voli poradové íslo len jedného kandidáta. Na hlasovacom
lístku pre vo by poslancov obecného zastupite stva zakrú kuje
voli poradové ísla jednotlivých kandidátov, av ak najviac u
piatich kandidátov. Následne hlasovacie lístky vlo í a zalepí do
obálky a tú vhodí do volebnej urny.

TRIEDI ODPAD NIE JE VÔBEC NÁRO NÉ... NEVERTE V ETKÉMU, O PO UJETE O TRIEDENÍ ODPADU!
PET f a u musíme pred vyhodením do kontajnera na plasty vy isti
od etikety a odstráni z nej vrchnák.
OMYL! PET f a e pokojne odho te i s etiketou a vrchnákom.
Obidve veci budú pri al om spracovaní z f a e odstránené. A
nezále í na tom, i je etiketa papierová alebo plastová. o je
v ak dôle ité f a u pred vyhodením stla te, aby ste z nej
odstránili vzduch a tým zmen ili jej objem. F a e majú síce nízku
hmotnos , ale ak nie sú stla ené, v kontajneri zaberajú zbyto ne
ve a miesta a potom platíte hlavne za odvoz vzduchu.
Jednoducho povedané ak sú f a e stla ené, sú men ie a zmestí
sa ich do kontajnera viac. Ak pou ijete na stla enie f a e
osved ený recept a na f a u sko íte, uistite sa pred tým, i je
f a a otvorená. V opa nom prípade nemá vzduch kam uniknú a
vy by ste sa mohli pok znu . :-)
Tégliky od jogurtov a iných potravín je pred vhodením do
kontajnera nevyhnutné najskôr umy .
IASTO NE PRAVDA! Pri spracovaní plastového odpadu sa
drobné ne istoty z tohto materiálu odstránia. Ak sú v ak tégliky
ve mi zne istené, tak v kontajneri znehodnotia aj ostatné,
predtým isté plastové obaly. Ich al ie vyu itie je potom
obmedzené. Preto je vhodné, a to aj z hygienického h adiska,
aby ste obal pred vhodením do kontajnera opláchli vodou.
Výnimku tvoria obaly od mastných potravín, ktoré je potrebné
vypláchnu teplou vodou s prípravkom na umývanie riadu.
Pozor na plastové obaly od chemikálií
tie patria do
nebezpe ného odpadu.
Z asopisov a dokumentov musíme pred vhodením do kontajnera
na papier odstráni kancelárske spinky.
IASTO NE PRAVDA! Vo né kovové asti je vhodné pred
vyhodením papiera odstráni . Spinky, ktorými je asopis i

dokument pevne zo itý, nie je potrebné odstra ova , ke e je
to náro nej ie. Pri al om spracovaní papiera prebehne e te
magnetické triedenie a a ie asti, ako napríklad spinky, sú pri
om z papiera odstránené.
PVC je tie plast a patrí teda do ltého kontajnera ur eného pre
plasty.
OMYL! PVC, z ktorého sú vyrobené napríklad novodurové rúrky
a linoleum, do kontajnera na triedený odpad vôbec nepatrí!
Komplikuje následné spracovanie zmie aného plastu a jeho
energetické vyu itie. PVC toti obsahuje chlór, pri zahriatí tak
mô u vzniknú nebezpe né splodiny.
Plastové obaly od kozmetiky musíme pred vhodením do
kontajnera dôkladne umy , je to predsa chemikália.
OMYL! Úplne sta í, pokia zvy ky kozmetických prípravkov, ako
sú mydlá, ampóny alebo krémy z obalov vylejete. Do istené
budú pri al om spracovaní.
Z listových obálok musím pred vhodením vytrhnú fóliové okienko.
OMYL! Do kontajnera na papier mô ete pokojne vhodi celé
obálky. Spracovatelia majú zariadenia, ktoré si s fóliovými
okienkami poradia za vás.
Nenechajte sa pomýli fámami a mýtmi, pravdou je, e...
...ka dý mô e odpad triedi !

