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Rozihrali každú žilku

PRÍHOVOR

Naša obec má
dynamický potenciál

Taktici prišli na jarmok neskoro, ale potom to poriadne rozto ili...

(Pokra ovanie na 2. strane.)
(Pokra ovanie na 12. strane.)

Dobré po asie, skvelá nálada, množstvo atrakcií prilákalo na jarmok domácich aj cezpo ných.

Foto: Václav Hesko
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O SME ZREALIZOVALI V OBDOBÍ ROKOV 2010 – 2014

Na dobrých základoch sa dá stava
Byty pre 28 rodín

Dom kultúry a obecný úrad

Poh ad na zrekonštruovanú budovu domu kultúry a obnovený vstup.

PRÍHOVOR

Naša obec má dynamický potenciál
(Dokon enie z 1. strany.)

V súlade s legislatívou

Investície sú prínosom

Zd havé financovanie

Kríza nútila šetri
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O SME ZREALIZOVALI V OBDOBÍ ROKOV 2010 – 2014

Zberný dvor

V bytovom dome, ktorý bol kolaudovaný nedávno, našlo ubytovanie 28 rodín.

Zdravotné stredisko

Chodníky a spevnené plochy

Novú výsadbu sme realizovali predovšetkým v lokalitách s novými bytovými domami.

Nová rampa pre telesne postihnutých, ale aj
pre mami ky s ko íkmi, pribudla v roku 2013.

Vynovený zadný vstup do domu kultúry.
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O SME ZREALIZOVALI V OBDOBÍ ROKOV 2010 – 2014

Most
Zberný dvor má naša obec jediná v okolí.

Na budove zdravotného strediska sme vymenili okná a pred budovou vysadili stromy.

Nový chodník spájajúci Sadovú a Poto nú ulicu.

Sú as ou chodníka na Trnavskej ceste sú aj
vjazdy do domov.

Dom smútku

Pôvodný chodník z betónových kociek nahradil nový zo zámkovej dlažby.

5

O SME ZREALIZOVALI V OBDOBÍ ROKOV 2010 – 2014

Dotáciu na výrobu týchto drevených kompostérov obec dostala z nadácie Pontis.

Novú tvár dostal chodník a spevnené plochy pred budovou
bývalého MNV.

Bezpe nos v obci

Verejné osvetlenie
Nové led svietidlo a kamerový systém.

Obnova zelene

Výmena osvetlenia za moderné a úsporné.

Výsadba stromov v roku 2011.
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O SME ZREALIZOVALI V OBDOBÍ ROKOV 2010 – 2014

Sú as ou nového chodníka je aj odvod ovací ž ab so zbernou šachtou.

Na obrubníkoch by už vozidlá parkova nemali.

Elektronický portál

Tabu a s menami zosnulých slúži predovšetkým cudzím návštevníkom cintorína.

Cintorín

Hasi ská zbrojnica
Príprava betónových základov na budúce hroby.
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O SME ZREALIZOVALI V OBDOBÍ ROKOV 2010 – 2014
IBV Záhumenská

V roku 2014 bola vykonaná prvá komplexná rekonštrukcia mosta.

Kultúra v obci

Nezrealizované akcie

Rekonštrukcia domu smútku sa blíži ku koncu.

V roku 2013 sme vysadili stromy do všetkých lokalít obce.
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Vianoce
s Máriou írovou

Únia nám pošle 3,2 milióna

VO BY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2014

Predstavujeme kandidátov
Kandidáti na starostu obce

NÁZORY

Nepotrebné
osvetlenie?

V aka za recepty

Kandidáti na poslancov OZ
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OIK INFORMUJE

O vyra ovacích procesoch

Predseda OIK Gilbert Liška prezentuje innos komisie aj na medzinárodných fórach.

Kraj ocenil osobnosti

Ocenenie in memoriam za svojho
otca Jozefa Micháleka prevzal z rúk
Tibora Mikuša syn Jozef Michálek.

Za spolo enský prínos a výchovu detí a mládeže bola ocenená u ite ka Mária Nitková.
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KRONIKA OBCE
Všetci radi starneme,
ke máme osemnás rokov.

Slovenský Don Bosco

K az – salezián Alexander Fabian.

Prvým š astím die a a je, že je milované.

Láska je nielen by spolu, ale aj ís spolu.

O výstavbu Lurdskej jaskyne sa pri inil Alexander Fabian.

SPOMIENKA

Foto Gilbert Liška
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Vietor vyvracal stromy

KRONIKA OBCE
lovek môže iba raz ži ... Iba raz.
A ni sa nevráti.

SPOMIENKA
„Odišiel si ako krásny sen, nepovedal ani:
Zbohom, už viac neprídem...“

Vietor pokoril aj orech na Sadovej ulici.

Spi sladko!

POETICKÉ OKIENKO

Nebeskej Mami ke k narodeninám
Drahá naša Nebeská Mami ka,
dnes sme prišli na pú
k Tebe do Háji ka.

Aj naši predkovia si a ve mi ctili,
po celé stáro ia za Tebou chodili.

V om malá kaplnka vypína sa v poli.
Je v nej krásny obraz, pekný ma ovaný.
Ke si sa zrodila zo svätej Anny.

Si našou Matkou, všetkých nás,
tak ochra uj nás v tento as.
Lie naše žiale, bolesti
a ve nás do ve nej radosti.

Prišli sme ku Tebe, Matka naša milá,
by si naše srdcia láskou naplnila.

Ke príde posledná chví a,
nezabudni na nás, Matka milá.

Stoj vždy pri nás, ochra uj nás stále,
dnes sme prišli k Tebe, ku Nebeskej Mame.

To je túžba všetkých nás,
nech stretneme sa s Tebou raz.

SPOMIENKA
„Odišiel tíško, niet ho medzi nami,
v našich srdciach žije spomienkami.
Aj ke je as akoko vek dlhý,
nezahojí ranu, ktorá stále bolí.“

Prosíme, venujte mu
s nami tichú spomienku.

S rados ou v srdci venuje Aša M.

Zomrel Bohumil Rusnák

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

SPOMIENKA
„ ažko je bez Teba ži ,
smutno je nám všetkým.
Už niet návratu,
len cesta k hrobu nás k Tebe zavedie.“
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Taktici rozihrali každú žilku
(Dokon enie z 1. strany.)

Drevené varešky, val eky i misky nesmú chýba na žiadnom jarmoku.

Dovidenia o rok, priatelia!
Pletenie košíkov je dnes aj na dedine vzácne remeslo.

Najvä šiu rados zo sú aží mali deti. Ve
limonáda im chutí.

oby nie, sladká

Bývalá pani riadite ka školy ako lenka Relax dua svojím spevom potešila publikum.
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Pitie piva bolo zábavnejšie, ale po tvrdom i víne dobre padol
aj chlieb s cibu ou.

Pali kovanie, výšivky, drôtikovanie – to sú pôvodné remeslá,
ktoré dnes už vidíme málokde.

Adam urica bol magnetom pre všetky obdivovate ky.

A takto sa pustili do jedenia chleba s cibu ou naše ženy.

Výšivky našich šikovných žien pútali pozornos mnohých.

Preteky v pití piva si muži pochva ovali.

Výstava dobových predmetov a ru ných prác našich ob anov.

Slávia, najstarší ú astník jarmoku.
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Nede a úcty a v aky seniorom

Po akovanie
sponzorom

Takto varili guláš po ovníci.

INZERCIA
Pri vyhlasovaní výsledkov sú aže vo varení gulášu nechal starosta sú ažiacich v napätí.
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Novinky zo základnej školy

Vynovená telocvi

a základnej školy slúži iba žiakom, pre verejnos je zatia nedostupná.

PO AKOVANIE

Ihrisko pre naše deti

Nová detská zostava pri bytovom dome robí rados nielen de om, ale aj ich rodi om.

V Testovaní 9
sme tretí v okrese
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Šliapali do pedálov

Cyklistický pelotón mikroregiónu mieri smerom ku Krakovanom.

VESELO NA ZÁVER

Foto: archív

