Príhovor starostu obce

Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som Vám na začiatku Nového roka 2013 poprial veľa zdravia,
šťastia lásky a rodinnej pohody. Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre
každého z nás znamená aj začiatok nových plánov, predsavzatí a určenie si nových
cieľov, ktoré by sme počas nastávajúceho roka 2013 chceli uskutočniť v súkromnom
i pracovnom živote. Je to však aj čas obzretia sa späť a zhodnotenia toho, čo sme
uplynulý rok zažili, vykonali, či nestihli urobiť. Život človeka je sám o sebe pestrý
a každého z nás postretli aj zlé dni naplnené trápením, smútkom a nezdarom, ako aj
dni dobré, veselé, radostné a šťastné. A na tomto dobrom je potrebné ďalej stavať.
Aj samotná naša obec počas uplynulého roka prekonávala prekážky, ale sa ja tešila
z dokončených diel a úspechov. Dúfam, že aj vy občania ste prežívali úspechy našej
obce a všetky pozitívne udalosti, ako aj vykonané práce na zveľaďovaní obce
s radosťou a záujmom. Pretože všetko sa urobilo pre zlepšenie a skvalitnenie života
občanov v Reľove.
Mojím osobným želaním je neustála spolupráca s Vami, občanmi obce, vždy si
budem vážiť Vaše dobré a povzbudzujúce rady, Vašu spoluprácu, ochotu
a toleranciu a zároveň by som sa chcel v tejto chvíli úprimne poďakovať všetkým,
ktorí svojou prácou a snahou v uplynulom roku prispeli k rozvoju a zveľadeniu našej
obce.

František Dudžák

Slávnostné otvorenie projektu
Dňa 18.12.2012 bol v našej obci v rámci
výjazdu podpredsedu Prešovského
samosprávneho kraja Ing.
Antona
Danka, poslancov PSK za okresy
Kežmarok a Stará Ľubovňa, prednostu
Obvodného úradu v Kežmarku Dr. Jána
Frenčáka, starostov dotknutých obcí
a partnerov projektu z Poľskej republiky
a ďalších významných hostí odovzdaný
do užívania úsek štátnej cesty 542/II
Slovenská Ves – Reľov v dĺžke 5,607
km.
Projekt
bol
spolufinancovaný
Európskou
úniou
z prostriedkov
Európskeho
fondu
regionálneho
rozvoja,
štátnym
rozpočtom
a finančných prostriedkov PSK v rámci
programu
cezhraničnej spolupráce
Poľsko – Slovenská republika 2006 –
2013 pod názvom: Modernizácia
cestného
spojenia
Pieninských
národných parkov. Po oficiálnej časti
boli všetci prítomní pozvaní starostom
obce na malé občerstvenie v priestoroch
Obecného úradu v Reľove, ktorí sa
zároveň podpísali do kroniky ocbe.

Ako ďalej s odpadmi v obci
SEPAROVANÝ ODPAD
Obec Reľov ale aj ostatné obce Zamaguria sa rozhodli ukončiť spoluprácu s Mestským podnikom Spišská
Belá v oblasti vývozu tuhého komunálneho a separovaného odpadu. Dôvodom bolo nestále zvyšovanie cien za
tieto služby.
Od januára 2013 tak vývoz separovaného odpadu v tomto členení:
Sklo: - všetky predmety zo skla farebne aj číre bez obsahu kovových časti - sklobetonky
Kovy: - všetky kovové predmety, plechovky, tlakové nádoby od piva a pod.
Papier: - noviny, časopisy, kartón ale nesmie obsahovať tetrapaky, vrecia od cementu a iné obaly obsahujúce
označenie žieravina.
Plasty: plasty s označením PET plastové fľaše od nápojov - minerálnych vôd a plastové fólie farebne aj číre
mikroténové sáčky, folie od chleba, fólie od vôd. Počnúc dňom 13.02.2013 sa zbierajú ďalšie dve zložky , obaly od
nápojov – TETRAPAKY a plastové nádoby od JARU , PURU , SAPONATOV.......... .
bude pre našu obec na základe zmluvy zabezpečovať firma EKOSPOL RECICLING, spol s r. o. Spišská Stará
ves v týchto termínoch:

13.02.2013, 10.04.2013, 05.06.2013, 07.08.2013, 09.10.2013 a 1 8.12.2013
TUHÝ KOMUNÁLNY ODPAD
Zmesový tuhý komunálny odpad do konca apríla tohto zabezpečovať Mestský podnik Spišská Belá v týchto
termínoch:

09.01.2013, 23.01.2013, 06.02.2013, 20.02.2013, 06.03.2013, 20.03.2013,
04.04.2013 a 17.04.2013
od 01.05.2013 bude vývoz zmesového tuhého komunálneho odpadu zabezpečovať firma Brantner Poprad, spol.
s r. o., ktorý bude realizovaný od 07:00 hodiny každú párnu sobotu v mesiaci.

Stolnotenisový turnaj
v Reľove
Obec a Telovýchovná jednota
Magura Reľov, v uplynulú nedeľu 6.
januára 2013, pod záštitou starostu
obce
Františka
Dudžáka,
v spolupráci
s hlavným
organizátorom
Františkom
Bizubom, usporiadala už 15. ročník
Trojkráľového
stolnotenisového
turnaja o putovný pohár starostu
obce v Kultúrnom dome v Reľove,
ktorého
sa
zúčastnilo
28
jednotlivcov a 8 dvojíc vo štvorhre.
V rozlosovaných skupinách sme
mohli sledovať zaujímavé súboje
registrovaných a neregistrovaných
hráčov z Reľova, Spišskej Starej Vsi
a Bratislavy.
Konečné umiestnenie vo dvojhre
v kategórii dospelí:
1. Matej Novotný
2. Jakub Novotný
3. Radovan Novotný
Konečné umiestnenie vo dvojhre
v kategórii juniori:
1. Kristián Oračko
2. Matúš Štefaňák
3. Patrik Mašlonka
Konečné umiestnenie vo štvorhre:
1. Matej Novotný – Jakub
Novotný
2. František Bizub – Ľubomír
Pisarčík
3. Pavol Knapík - Radovan
Novotný
Na záver starosta obce odovzdal
prvým
trom
v jednotlivých
kategóriách poháre a vecné ceny,
poďakoval všetkým zúčastneným za
účasť a zároveň pozval na ďalší
ročník
tohto
tradičného
zamagurského turnaja. Osobitné
poďakovanie
patrí
hlavným
sponzorom tohto turnaja predajniam
ŠportTeam Kežmarok, EDEN EL
MAT Poprad.

