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PRÍHOVOR STAROSTKY
Milí spoluobčania,
blíži sa nám koniec roka a tak by som rada zhrnula, čo sa nám tento rok podarilo a čo nás ešte v najbližšej dobe čaká.
Podarilo sa nám úspešne zrealizovať dva projekty, o ktorých sa dočítate aj na stránkach Bonzáčika. Ide o rekonštrukciu
zdevastovaného prístrešku na autobusovej zastávke Kynceľová I. Okrem samotnej rekonštrukcie bude plniť aj náučnú
funkciu so zameraním na separáciu odpadov. Ďalším projektom bolo osadenie meračov rýchlosti.
V tomto roku sme podali ďalšie tri projekty. Jedná sa o projekt na kamerový systém. Ďalším projektom je projekt
„Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Kynceľová“, ktorý je zameraný na dokončenie verejného priestranstva pri
zvonici a obnovu ihriska. Keďže doteraz nebola vypísaná výzva na budovanie chodníkov, začali sme v tomto roku
svojpomocne realizovať časť 3 úseku. Žiaľ počasie nám neprialo, takže finalizovať budeme až v nasledujúcom roku. V
nasledujúcom roku by sa malo pokračovať ďalej smerom na Nemce. Zároveň by malo dôjsť k zbúraniu rodinného domu č.
67 a taktiež by sa tam mala vybudovať časť chodníka. Posledným z troch vyššie spomínaných projektov je projekt v rámci
prevencie kriminality avšak zameraný na vybudovanie časti chodníka, ktorý by bol lemovaný náučnými tabulami
zameranými na prevenciu proti kriminalite. Jedná sa o časť chodníka od obecného úradu smerom do mesta.
Opäť je tu ten čarovný čas Vianoc, čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní a priatelia, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby
sme si popriali vzájomnú úctu a lásku. Čas, kedy sa snažíme aspoň na malú chvíľu zastaviť a zaspomínať si na krásne chvíle
prežité v tomto roku. Mnohí z nás si isto spomenú aj na svojich blízkych, ktorí sú ďaleko, ba dokonca už, bohužiaľ, nie sú
medzi nami, ale stále žijú v našich srdciach a spomienkach. Spoločne prežité chvíle radosti, pokory a odpustenia sú tým
najkrajším darčekom, ktorý si môžeme dať. Zachovajme si posvätnú úctu k týmto sviatkom, sviatkom pokoja, lásky a
porozumenia.
Dovoľte mi, milí spoluobčania, aby som Vám aj ja zaželala krásne, veselé a požehnané sviatky plné lásky, domácej pohody
a splnených prianí. Zároveň Vám do Nového roka želám v mene svojom, ale aj v mene celého obecného úradu všetko len
to najlepšie, veľa šťastia, zdravia, lásky, osobných ako aj pracovných úspechov.
Vaša starostka

UVÍTANIE DO ŽIVOTA

STRETNUTIE S JUBILANTMI

Aj v tomto roku sme si uctili jubilantov, ktorí svoje okrúhle
výročie oslávili v minulom roku. Okrem krátkeho
programu si naši jubilanti posedeli pri dobrej piesni.
Atmosféra bola výborná. Veríme, že aj v roku 2018 si milí
občania prídete uctiť našich jubilantov, hoci nebude
patriť medzi oslávencov.

Veľkým potešením bolo môcť blahoželať šťastným
rodičom k narodeniu dieťatka a úprimne ho privítať ako
nového občana našej obce. Detičkám ešte raz želáme, aby
boli vždy zdravé, nech sa splnia do nich vkladané nádeje
rodičov i našej obce, nech sa uskutočnia ich túžby a ciele!

FIZOLŇOVÝ DEŇ 2017
22. júl sa niesol v znamení gastronómie a dobrej nálady.
Už po jedenásty krát naši súťažiaci podpálili pod kotlíkmi
a pripravili nám fazuľu na rôzne spôsoby. Našu obec
úspešne reprezentoval tím v zložení Peter Šajban a
Stanislav Václavík. Zahanbiť sa nedali ani minuloroční
víťazi, ktorí skončili na druhom mieste. Na treťom mieste
sa umiestnil tím z Balážov. Meranie síl bolo rovnocenné a
rozhodovanie poroty veľmi náročné. Kto sa zúčastnil a

ochutnal, čo súťažiaci navarili, iste uzná, že každá jedna
fazuľa bola niečím výnimočná. Okrem súťaže vo varení
fazule sa opäť súťažilo v krájaní cibule. O zábavu sa
postarala Maja Velšicová a Peter Stašák. Nechýbala ani
zábava na ľudovú nôtu.

TVORIVÉ DIELNE

MIKULÁŠ

December sa niesol aj v duchu vianočných tvorivých
dielní. V nedeľu 10. decembra sa v zasadačke obecného
úradu stretli všetky deti, ktoré mali záujem vyrobiť si
vianočné pozdravy či ozdoby.
Tvorivé dielne sa každoročne tešia veľkému záujmu detí.
Za pomoc patrí vďaka Katke Gavalcovej, Petre Králikovej,
Marošovi Karcelovi a Peťovi Šajbanovi.

Aj tento rok sme 5. decembra v našej obci privítali
Mikuláša. Prišiel medzi nás spoločne s čertom a deťom za
básničku či pesničku rozdal mikulášske balíčky plné
sladkostí. Spoločne s deťmi rozsvietili vianočný stromček.
Potom ako sme sa rozlúčili s Mikulášom a jeho
pobočníkom čertom, lebo mali ešte dlhú cestu pred
sebou, si deti užili diskotéku.

S FINANAČNOU PODPOROU
BANSKOBYSTRICKÉHO
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

VOLEJBALOVÝ TURNAJ
Záver mesiaca august sa niesol v športovom duchu. Svoje
sily si zmerali dvojčlenné družstvá. Nechýbala dobrá
nálada a vynikajúci guláš.

1.miesto: Stanislav Václavík, Martin Karcel
2.miesto: Milan Štubňa, Milan Karcel
3.miesto: Martin Kukula, Táňa Hunáková

SPOMAĽ, IDE O ŽIVOT
V rámci dotácii Rady vlády SR pre prevenciu kriminality sa
nám v tomto roku podarilo osadiť dva merače rýchlosti.

Veríme, že to zlepší bezpečnosť cestnej premávky v našej
obci.

foto

ZELENÝ BOD
V tomto roku sa nám úspešne podarilo zrealizovať projekt
„Zelený bod“ v rámci Programu obnovy dediny. Cieľom
projektu bola rekonštrukcia prístrešku vedľa autobusovej
zastávky Kynceľová I. so zameraním na podporu
správneho separovania.
Z pôvodného ošarpaného prístrešku sa nám podarilo
vytvoriť nový s ekologickou tématikou. Okrem zmeny
materiálov a osadenia smetných košov sa občania a
návštevníci dočítajú o správnom separovaní a iných
zaujímavostiach. Náučné tabule sa venujú všetkým

separovaným zložkám, ako sú plasty, kovy, papier a sklo.
Jedna z tabúľ sa venuje aj úspešne zrealizovanému
projektu „Kompostujte s nami I. etapa“, ktorý sa realizoval
taktiež vďaka Programu obnovy dediny

