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Začiatok 11,00 hod. - areál ZŠ, za nepriaznivého počasia KD
- súťaž vo varení gulášu /príspevok na suroviny 10,- €/
- súťaž o naj gruľovník - priniesť do 12,00 hod.
- bohaty kultúrny program, športové hry, tvorivé dielne

Vážení spoluobčania,

- občerstvenie, guláš

Demografia obce za obdobie 1-6/2017

Narodili sa: Bačová Lenka, Gibala Timotej, Martin Polák, Dunajčanová Lenka
Zomreli: Prisťahovali: Kellner Matúš
Odsťahovali: Bačová Mária, Faltin Peter, Lorko Miroslav, Tomečko Lukáš

zopár slov na úvod v našom občasníku by som chcela venovať momentálne
dlho očakávanej IBV “Za kostolom”. Toho času finišujú projektové práce na
zastavovacej štúdií ako aj na projektových dokumentáciach infraštruktúry t.j.
voda, kanalizácia, NN vedenie, miestna komunikácia a chodník. Po odsúhlasení
stavebným úradom a vypracovaní geometrického plánu bude obec
vysporiadavať pozemky, na ktorých je cca 220 vlastníkov. Vzhľadom k tomu, že
väčšina vlastníkov podielov sú občania, ktorí bývajú v obci, verím, že im bude
záležať na rozvoji našej obce a pristúpia k predaji.
Dovoľte mi, aby som Vám všetkým zaželala krásne letné dni, plné pohody a
deťom radostné prázdniny.
Bc. Zdena Jurčíková - starostka obce

Jubilea: /50/ Jozef Lojko, Jozef Jurčík, Daniel Faltin, Marta Bonková
/60/ Jozef Faltin

Z rokovania obecného zastupiteľstva
Srdečne blahoželáme

Na 21. zasadnutí poslanci OZ schválili záverečný účet obce s nasledovným
hospodárením:
Bežné príjmy:

*90*
MáriaZavadská
Prajeme veľa zdravíčka,
šťastíčka a božieho
požehnania.

Kapitálové príjmy:

360 701,95
98 688,41

Bežné výdaje:

305 526,49

Kapitálové výdaje: 111 412,52

Celkové hospodárenie - prebytok 42 451,35

Pripravované aktivity na rok 2017:
Oprava oplotenia cintorína, oprava fasády domu smútku, oprava a úprava
chodníkov na cintoríne, maľovanie vnútorných priestorov DS, Oprava a
rekonštrukcia miestneho rozhlasu, dobudovanie travnatého ihriska bránky, úprava prístupu.

Základná škola

V dňoch 29.5. až 02.6. 2017 sa naši žiaci prvýkrát zúčastnili
školy v prírode. Absolvovali ju v obci Bystrá -prekrásnom prostredí
Bystrianskej doliny, ktorá je súčasťou Národného parku Nízke
Tatry. Žiaci počas týždňa navštívili Bystriansku jaskyňu, Lesnícky
skanzen vo Vydrovskej doline, cez ktorý absolvovali okružný
n á u č n ý
c h o d n í k ,
Čiernohronskú
železnicu,
kde
mali
možnosť
spoznávať
o k o l i t ú
prírodu jazdou
v drevených
vagónikoch
historickej
l e s n e j
ž e l e z n i č k y,
železničné
múzeum,
wellness
v hoteli
Bystrá, školu
byliniek
a varenia pod
vedením ústretového personálu, pyžamový večierok, športové
a vedomostné súťaže pod vedením učiteliek, ako aj množstvo
ďalších zaujímavých aktivít. Zavŕšením celého pobytu bola
zastávka vo Vysokých Tatrách, spojená s návštevou Štrbského
plesa.
Mgr. Slavomíra Maršálková

Materská škola

Čo sa dnes deťom najviac ráta ? Mať otca ako
kamaráta. Maminu dlaň a popri tom mať vždycky lásky
plný dom. Slová tejto piesne sa niesli v školskej záhrade
MŠ pri príležitosti Dňa rodiny 11.06. Spoločne sme zažili
deň plný zábavy, radosti , veselosti a super vychádzky do
prírody so svojím oteckom. Najúžasnejšie však bolo že
všetky deti mali pri tom svojich rodičov a súrodencov.
Ani bruška nezostali hladné, lebo ujo
"GuľašMAJSTER"navaril výborný guľáš,požiarnici nás
osviežili vodou.Usmiate tváre detí boli dôkazom toho,že
to stálo za tú námahu.
Všetkým vyjadrujeme poďakovanie a želáme počas
prázdnin veľa slnečných a krásnych dní so
svojími deťmi.
Mária Ondrušová
Janka Diňová
Č

