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Bohorodièka, pros za nás!
Zaèal ruencový mesiac október, v ktorom môeme pod¾a
tradície hlbšie a èastejšie zhovára sa s Máriou o Jeišovi
v modlitbe posvätného ruenca.
Takmer v predveèer mariánskeho mesiaca reprezentanti
farnosti poèas púte v Po¾sku navštívili okrem iného aj
sanktuárium Èenstochovskej Bohorodièky, kde v sobotu veèer
9. septembra 2006 sa aktívne zúèastnili na veèernej modlitbe.
Tá zaèína denne o 21.00 hodine, poliaci ju poznajú pod menom
Jasnohorský apel.
Vskutku sa pri tejto krátkej modlitbe, ktorá pozostáva zo spevu
k Bohorodièke, príhovoru a desiatku ruenca, schádza celá
po¾ská cirkev, pretoe modlitba je denne v priamom prenose
vysielaná do celého sveta televíziou TRWAM. (Kto má digitálny
satelitný prijímaè, môe si túto televíziu naladi nasledovne:
ASTRA 2C - 19,2° východne, Transponder 57, Kmitoèet 10 832
MHz, Polarizácia horizontálna, SR 22 000 Mb/s, FEC 5/6).

Na návšteve vo Švošove si po¾ský knaz vyiadal pozera tento
priamy prenos Jasnohorského apelu. Bol som dojatý, keï poèas
úvodnej piesne si kòaz k¾akol na kolená pred televízorom pred
obrazom Èenstochovskej Panny Márie a spieval s veriacimi
mariánsku pieseò.
Nie všetci sme mohli a môeme putova na mariánske miesta.
Putujme však v duchu. Pri dennej modlitbe posvätného
ruenca v rodinách, èi v kostole, navštívme tak Èenstochovú,
Lurdy, Fatimu, Levoèu, Staré Hory, ¼utinu, ...
Máme za èo ïakova, o èo prosi. Osobne chcem ïakova za
novú mozaiku v kostole, ktorá by v tomto mesiaci mala by u
zaplatená aj vïaka súkromným darom, ale i vïaka darom
organizácií. Chcem prosi za seba, i všetkých veriacich farnosti
a obce, aby sme sa rozhodli by svätými, aby sme sa nehanbili a
nebáli by dobrými, milými, èistými.
Peter Olekšák

Ako zaèal nový školský rok 2006/2007
v Cirkevnej základnej škole s materkou školou sv. Matúša
Ani sme sa nenazdali a zazvonil zvonec prázdninám. Vystriedal ho školský.
4. septembra 2006 sme zaèali nový školský rok spoloèným slávením sv. omše.
Vyprosovali sme si Boie poehnanie a dary Ducha Svätého. Chceme sa snai
by dobrými a múdrymi demi v Jeišovej škole. V tej našej, vo Švošove nám
budú pomáha pri formovaní zamestnanci školy.
V MŠ máme zapísaných 19 detí. Zástupkyòou pre MŠ je p. uè. O¾ga
Stuchlíková, uèite¾kou Michaela Danèová. Poslaním MŠ je rozvíja kresanskú
orientáciu školy, prehlbova a upevòova kresanské vedomie, kresanské
hodnoty a rozvíja spoluprácu s rodinou na základe otvorenosti, ústretovosti,
vzájomnej dôvere a rešpekte. Oblas výchovy a vzdelávania v MŠ upriami na
jednotlivé zloky výchovy: náboenskú, telesnú, pracovnú, prosociálnu,
rozumovú a estetickú.
Vzh¾adom na zameranie školy vychádzame z koncilovej deklarácie
Gravissimum educationis, kde hlavnou úlohou je neustála snaha o formovanie
mladej generácie. V koncepcii rozvoja našej školy vychádzame z hlavných
dokumentov štátnej politiky, poiadaviek rodièov a iakov, poiadaviek nášho
regiónu. Výchovný systém na našej škole vychádza z Výchovného systému Dona
Bosca. Ten spoèíva v aplikovaní preventívneho systému; v pastoraènej láske a
vytváraní radostnej a tvorivej atmosféry; v dôraze na štyri oblasti vplyvu vo
výchove ku skutoènej slobode a v širokom zapojení laikov a vytváraní výchovnej
pastoraènej komunity školy. Vzdelávací proces na škole vykonávame pod¾a
Uèebných plánov pre katolícke školy schválené KBS, variant s rozšíreným
vyuèovaním anglického jazyka pre I. stupeò ZŠ.
Organizácia šk. roka 2006/2007 prebieha následovne:
1. roè. = 9 iakov, tr. uèite¾ka: Mgr. Tatiana Homolová
2.roè. = 18 iakov, tr. uè.: Gabriela Janovcová
3.roè. = 12 iakov, tr. uè.: Mgr. Miroslava Lukášiková
4.roè.= 14 iakov, tr.uè.: PaedDr. Daniela Faltinová
uèite¾ rímskokatolíckeho náboenstva: Mgr. Imrich Gazda
uèite¾ka anglického jazyka: Miroslava Rošteková

V spolupráci so Súkromnou umeleckou školou v Ruomberku, otvárame v ZŠ
3 odbory, na ktoré sa mali monos prihlási iaci do 15. 09. 2006: taneèný,
výtvarný a hudobný. V MŠ mali rodièia záujem o výtvarný a taneèný odbor.
Tieto odbory budú vies kvalifikovaní pedagógovia na našej škole.
Okrem toho ponúkame všetkým iakom a študentom vyui monos
vzdelávania sa v záujmovej èinnosti formou vzdelávacích poukazov. V šk. roku
2006/2007 bude monos prihlási sa na poèítaèové krúky (mladší iaci, starší
iaci, študenti), športový krúok, výtvarné Tvorivostník a Aranovanie.
Súèasou školy je aj školské zariadenie ŠKD školský klub detí. Navštevuje ho
16 detí. Vzdelávanie a výchova sa budú nies v duchu kresanskej lásky k
uèite¾om, rodièom, iakom a Bohu. Výchovno-vzdelávacia èinnos je zameraná
na uspokojenie záujmov a potrieb iakov v èase mimo vyuèovania a na prípravu
na vyuèovanie. V èinnostiach ŠKD sa iaci uèia odpoèíva, rekreova, striedajú sa
práca s odpoèinkom, rozvíja sa ich vzah k Bohu a k ¾uïom a kultúrne potreby a
záujmy.
Záujmová èinnos poèas týdòa je rôznorodá:
Pondelok: Biblický deò
Utorok: Poèítaèový deò
Streda: Výtvarný deò
Štvrtok: Literárny deò
Piatok: Vševedkov deò.
O ekonomický chod školy sa stará p. ekonómka a vedúca školskej jedálne
p. Anna Brainová. O èistotu školy p. Veronika Lukáèová. Chod školskej jedálne
zabezpeèuje Beáta Pukajová.
Prosíme o modlitby, aby dielo, ktoré Pán zaèal 01. 09. 2004 pri vzniku Cirkevnej
základnej školy s materskou školou sv. Matúša, prinášalo ovocie.
PaedDr. Daniela Faltinová

„JEIŠ, BUÏ NAŠIM SVETLOM, NECH IARIME PRE INÝCH...“
Letný kresanský tábor pripravilo spoloèenstvo mladých
z farnosti Švošov. Uskutoènil sa v dòoch 14. - 19. augusta
2006 v priestoroch Diecézneho centra vo¾ného èasu vo
Vaci.
Spoloèné stretnutie 25 detí vo veku od 7 do 12 rokov, spolu
so 6 animátormi (hlavná vedúca: Daniela Faltinová,
animátori: Simona Chorvátová, Veronika Krátková,
Dominika Stašová, Matej Kulich a Matúš Chorvát)
v pondelok dopoludnia pred CZŠ s MŠ sv. Matúša bolo
signálom, e tábor naozaj je.
Pred odchodom na vlak nastal èas rozlúèky: objatia,
bozky, posledné príkazy, rôzne elania, ale aj kòazské
poehnanie. Prišiel vlak, v ktorom po zaujatí miesta nastal
èas na spríjemnenie si cestovania spevom, ukazovaèkami a
nauèením sa táborovej hymny. Dominikina gitara sa
rozozvuèala celým vagónom a radostný spev oslovil
mnohých cestujúcich.
Po príchode na miesto, nastalo vyba¾ovanie a rozde¾ovanie
do skupín. Heslom tábora bolo: „Jeiš buï našim svetlom,
nech iarime pre iných...“ Deti sa stali svetielkami, ktoré
môe Jeiš zapáli, ak sa nechajú Ním vies a spôsobom
svojho ivota môu iari pre iných. Obleèenie kadého
úèastníka tábora krášlila menovka so symbolom horiaceho
kahanèeka. Animátori si rozdelili deti („svetielka“) do
skupín.
Kadý deò nám Jeiš ponúkol jedno z 5 tajomstiev ruenca
svetla. Tábor sa zaèal prvým tajomstvom: „Jeiš, ktorý bol
pokrstený v Jordáne a zaèal svoje verejné úèinkovanie.“
Motivaèný rozhovor o Jeišovom krste nabádal deti

k tomu, aby si vybavili v pamäti svoj krst. Spoloènými
silami sa dopracovali k symbolom krstu a tak mohli
pristúpi k prvej úlohe. Spolu s animátormi pripravovali
krstnú košie¾ku, meno skupinky a namiesto detského plaèu
táborový pokrik. Animátori sa stali ich „krstnými rodièmi“.
Pri veèernej sv. omši si deti obnovili krstné s¾uby a tak sa
mohlo zaèa úèinkovanie detí v tábore. Deò sa ukonèil
spoloèným veèerným programom a veèernou modlitbou,
po nej sa u všetci tešili na prvú noc mimo domu.
Druhý deò. Druhé tajomstvo: „Jeiš, ktorý zázrakom
v Káne Galilejskej otvoril srdcia uèeníkov pre vieru.“ Skôr
ako sa ponúkla deom úvaha nad druhým tajomstvom,
animátorky povyahovali deti z postele „hudobnými
nástrojmi“. Hneï po príjemnom budíèku, nasledovala
rozcvièka. Ranná hygiena, modlitba, spoloèné raòajky a
nakoniec Boí zázrak v podobe Vaeckej jaskyne. Po
dopoludòajšom obdivovaní nastal èas obeda, sluieb
v kuchyni, upratovanie izieb, siesty a opä spoloèné
stretnutie. Èakala nás svadba. Taká ako kedysi v Káne.
Pripraveným „divadlom“ a spoloènou veèerou sme si
pripomenuli Jeišov prvý zázrak. Oslavy pokraèovali
v plnom prúde aj pri veèernom programe. Po òom u
spomínaný veèerný „rituál“ ako v prvý deò tábora.
Tretí deò sa zaèal tajomstvom: „Jeiš, ktorý ohlasoval
Boie krá¾ovstvo a vyzýval ¾ud na pokánie.“ Dopoludnia
pracovali deti v skupinkách na príprave vstupu do Boieho
krá¾ovstva. Niekedy nás to stojí ve¾a síl a tak si to mali
monos vyskúša aj poèas športovej olympiády v rôznych
disciplínach. Vrcholom bolo lezenie po umelej horolezeckej
stene, ktorú zdolávali všetci horko-ako. Deti sa poèas dòa
zamýš¾ali nad tým, èo by ponúkli Jeišovi, aby mohli vojs

do Boieho krá¾ovstva. Skôr ako to urobili, svoje hriechy
napísali na papier a odovzdali Jeišovi. Symbolickým
spálením hriechov mohli vstúpi do Boieho krá¾ovstva.
Bolo dojímavé poèu, èo všetko dokázali da z lásky
k Jeišovi.
Štvrtým tajomstvom: „Jeiš, ktorý sa zjavil v Boskej sláve
na hore Premenenia“ sa zaèal výlet na Štrbské Pleso.
Poèasie bolo naklonené obdivovaniu Boej krásy v prírode.
Veèer sa Vaec premenil na miesto plné hudby, kriku,
radosti, spevu a tanca diskotéka.
Posledné tajomstvo ruenca svetla: „Jeiš, ktorý nám dal
seba za pokrm a nápoj v Oltárnej Sviatosti“ sa naplnil
slávením sv. omše hneï za rána. Najkrajší darèek od Pána
v podobe chleba a vína. Darom pre iných boli pracovné
dielne pod názvom: Skús to aj Ty. V nich si deti vyskúšali
svoje talenty. Popoludòajší program vyplnila aktivita
výroby sv. ruenca. Fantázii sa medze nekládli. Spoloèná
veèera, zhodnotenia dòa a prekvapenie veèerné pyamové
h¾adanie pokladu. Podarilo sa to aj bez „Rexa“. Spoloène
preitý deò sa ukonèil programom: „Skupinka baví
skupinku“ a modlitbou.
Posledný deò. Ranná sv. omša, raòajky, upratovanie,
vyhodnotenie sluieb, balenie sa. Ešte posledný spoloèný
obed a naozaj, odchádza sa domov. Nieèo sa konèí, nieèo sa
zaèína.... veríme, e aj náš spoloèný èas preitý s Pánom
prinesie svoje ovocie. Chceme by svetlom, ktoré zapáli
Jeiš, aby sme iarili pre iných... Za monos zrealizova
tábor a prei ho spolu s Ním, ïakujeme Bohu.

PaedDr. Daniela Faltinová

Rozhovor so starostom obce
Po maly sa ko nèí ïalšie funkèné obdobie
samosprávnych orgánov. Preto sme poiadali
o rozhovor Ing. Andreja Kostilnika,
starostu obce Švošov.
Pán starosta, ako by ste zhodnotili posledné
štyri roky v úrade starostu obce?
Obecný úrad (ïalej OcÚ) za uplynulé obdobie
zabezpeèoval a plnil úlohy v rámci samosprávy,
v ktorých riešil rôzne èinnosti pre lepšie ivotné
podmienky obèanov našej obce. Dôleité úlohy, ktoré
boli riešené v rámci OcÚ:
· v rámci transformácie od 1.1.2003 bol zriadený
stavebný úrad pre obec Švošov a od 1.5.2004 obec
Švošov zabezpeèuje stavebný úrad aj pre Obec
Komjatná,
· v roku 2003 vzniklo Zdruenie Havran Dolný Liptov,
ktoré tvoria obce Stankovany, ¼ubochòa, Hubová,
Komjatná a Švošov, riadite¾om zdruenia je Ing. Peter
Dávidík starosta obce ¼ubochòa.
· v roku 2003 bol zaèatý v našej obci Register obnovenej
evidencie pozemkov (ROEP),
kde došlo
k dosporiadaniu cca 135 parciel, èo z h¾adiska komisie
a OcÚ nebol dostaèujúci poèet. Napriek tomu, e
komisia odporuèila iadostiam vyhovie, správny
orgán ich väèšinou zamietal.
· taktie v roku 2003 bola splatená pôièka pre
realizáciu vodovodu v IBV Nad brehmi.
Ako to bolo so základnou školou?
V rámci kompetencií pod správu OcÚ patrila Základná
škola s materskou školou a školskou jedálòou, v ktorej
OcÚ zabezpeèoval jej celkovú prevádzku a chod, za
výchovný a vzdelávací proces bola zodpovedná
riadite¾ka pre základnú školu a jej zástupkyòa pre
materskú školu. Obecná jedáleò zabezpeèovala stravu
pre všetky deti ZŠ s MŠ. Na základe petície obèanov
detí, ktoré navštevovali túto školu a odsúhlasením
poslancov obecného zastupite¾stva , bola zriadená od
1.9.2004 Cirkevná základná škola s materskou školou a
školskou jedálòou sv. Matúša v Švošove. Budova
základnej školy bola daná do prenájmu novému
zriaïovate¾ovi a s Rímskokatolíckou cirkvou, Spišské
Podhradie bola uzavretá nájomná zmluva.
Všimli sme si, e sa kadoroène nieèo v obci
opravovalo.
OcÚ zabezpeèovala opravy budov a stavieb vo
vlastníctve obce, kde boli vykonané práce:
· v roku 2003 bola v budove základnej školy rozšírená
spálòa pre materskú školu,
· pri budove základnej školy sa vybudoval sklad uhlia
takým spôsobom, aby autá ktoré dovezú uhlie mohli
priamo vysýpa uhlie do skladu,
· v budove školy bola riešená telocvièòa, ktorá slúi
nielen pre deti základnej a materskej školy, ale aj pre
ostatné deti našej obce. V uvedenej telocvièni je zároveò
zriadená posilòovòa,
· v budove školy bol zriadený aj priestor pre školníka,
· v roku 2003 bolo riešené prepojenie vykurovacieho
systému základnej školy s obecným úradom, s èím došlo
k šetreniu finanèných prostriedkov vynaloených na
palivo a kurièa,
· v roku 2004 bola v celom rozsahu vykonaná
rekonštrukcia kuchyne a jedálne tak, aby spåòali
hygienické normy pri zabezpeèovaní stravovania detí a
iakov školy,
· v kultúrnom dome v roku 2004 bolo vybudované
ústredné vykurovanie, na ktoré PS BÚ Švošov zakúpilo
a poskytlo materiál (radiátory) a OcÚ zakúpil kotol,
uhradil vykonané práce a bol nápomocný pri montái a
stavebných prácach ,
· do kuchyne kultúrneho domu sa zakúpil DKP
(taniere, príbor, poháre, misy) tak, aby bola prevádzky
schopná pre 120 osôb pri rôznych príleitostiach, pri
poète osôb do 50 ¾udí je sprevádzkovaná školská
jedáleò.

· v rokoch 2004-2005 sa v kultúrnom dome vykonávali
opravy sociálnych zariadení a kuchyne, poloenie
dlaby, rekonštrukcia celého javiska, prebrúsenie
parkiet a riešenie schodiša do skladovej miestnosti nad
kuchyòou,
· v rokoch 2004-2005 sa vykonala rekonštrukcia lavice
cez Váh, pri ktorej došlo k výmene dosák, pletiva a
natretiu celej konštrukcie.
Èo sa vykonalo pre úrdbu cintorína a vodné
hospodárstvo?
· v roku 2003 bolo vybudované chladiarenské
zariadenie v dome smútku, ïalej vykonaná oprava
budovy márnice pre uloenie materiálu a jej
vyma¾ovanie,
· OcÚ kadoroène zabezpeèoval pracovníkmi v rámci
aktivaènej èinnosti kosenie, èistenie a udriavanie
priestorov cintorína a domu smútku,
- v oblasti vodného hospodárstva OcÚ zabezpeèoval
v rokoch 2004-2006 práce pracovníkmi zaradenými
v aktivaènej èinnosti: - regulácia potoka a škarpovanie
v priestore Doliniek severná èas od poiarnej nádre
po vlek TJ, od mosta pri štátnej ceste III.tr. severne
k farskému úradu,
· opravu oporných múrov pri obecnom úrade, obecnom
ihrisku,
· ïalej riešil oporné múry v èasti IBV Nad brehmi - pri
osadení novej trafostanice I.etapa, spevnenie oblúkov
kriovatiek tak, aby nedochádzalo k odsypávaniu
zeminy na komunikáciu.
Ako ste prispeli k rozvoju ivotného
prostredia?
- Pre zlepšenie a skrášlenie ivotného prostredia v našej
obci OcÚ zabezpeèoval v uvedených rokoch 20032006 výsadbu okrasných kríkov (tuje, brezy) na
cintoríne, v priestoroch obecného úradu, pri elezniènej
stanici, v priestore pod štátnou cestou a eleznicou
vysadil brezy, borovice a mladé smreky pri obecnom
ihrisku. OcÚ kadoroène zabezpeèoval kosenie
pri¾ahlých priestranstiev okolo obecného potoka a
miestnych úèelových komunikácií v obci.
- Dva krát roène, v mesiacoch marec-apríl a októbernovember, sa vykonáva èistenie katastra obce od
zhromadených plastových fliaš, skla, domového a
stavebného odpadu. V tejto oblasti sú v našej obci ve¾ké
nedostatky, obèania sú nedisciplinovaní a na OcÚ sú
adresované poiadavky pre riešenie problematiky
vytvára nia nepovolených skládok odpadu.
- OcÚ v roku 2006 zrealizoval skladovú miestnos pre
uloenie posypového materiálu na zimnú údrbu
miestnych úèelových komunikácií, riešil zberný dvor
pre uloenie a zhromaïovanie elektroodpadu, bielej
techniky, elezného šrotu a akumulátorových batérií.
Ïalej sa pripravuje oprava ve¾kokapacitného
kontajnera pre domový odpad a stavebný odpad nad
50 kg za úhradu.
- S pracovníkmi v rámci aktivaènej èinnosti sa riešili
úpravy chodníkov (spodný špacír) v západnej èasti obce
smerom k lyiarskemu vleku.
Prínosom pre obec bola aj oprava prístupovej
cesty do obce, ktorá je teraz reprezentaèná.
- OcÚ zabezpeèoval opravu miestnych úèelových
komunikácií na uliciach Dolinky, Skalky, Stanièná,
Školská a èas Okrunej. V roku 2005 v priestore
prístupu cesty Nad brehmi v severnej èasti pozemku
p.Jána Pukaja bol spevnený oporný múr kotvami a to
tak, aby nedochádzalo k jeho ïalšiemu poškodeniu.
- OcÚ v spolupráci so Slovenskou správou ciest riešil
opravu a rozšírenie cesty v úseku ¼ubochniansky most
eleznièné priecestie. Od eleznièného priecestia bol
poloený asfaltový koberec (v dvoch èastiach) po
kriovatku ulice Kostolná.
- V spolupráci s firmou Orange a na základe iadosti
OcÚ bol vyasfaltovaný úsek cesty od rodinného domu
è.p.2 po rodinný dom è.p. 1 (mlyn) v dåke cca 970 m a

šírke 2,8 m.
- OcÚ zabezpeèoval za posledné obdobie opravu a
èistenie miestnych úèelových komunikácií, rigolov a
priepustov. V spolupráci s PS BÚ Švošov realizoval OcÚ
èistenie protipoiarnej lavice. Ïalej OcÚ realizoval
opravu úèelových komunikácií v èasti katastra našej
obce èas Roveò, po¾ná cesta popri Váhu za ihriskom TJ.
Bolo opravené aj verejné osvetlenie, obecný
rozhlas, podporený prístup k novým médiám.
· OcÚ zabezpeèil výmenu svietidiel verejného osvetlenia
so šetriacim úèinkom na spotrebu energie, z celkového
poètu svietidiel cca 85%,
· rozšírilo sa verejné osvetlenie v priestoroch IBV Nad
brehmi, kde došlo k namontovaniu nových ståpov so
svietidlami v poète 15 kusov,
· v rokoch 2005 - 2006 bola vykonaná rekonštrukcia a
výmena rozhlasov v obci a rozšírenie obecného rozhlasu
smerom na starú stanicu,
· v dome smútku bola vykonaná oprava ozvuèenia,
v blízkej dobe sa ozvuèí aj priestor cintorína,
· vytvorili sme a prevádzkujeme internetovú stránku
www.svosov.sk, ktorá slovom i obrazom informuje
o našej èinnosti,
· podporili sme zavedenie internetovej siete v obci a
pripojenie domácnosti do internetu.
Èo sa uskutoènilo v oblasti kultúry a športu?
· OcÚ v spolupráci s farským úradom a základnou
školou pripravujú kultúrne akcie, ako napr. ku dòu
matiek, úcta k starším, ples rodín , Mikuláš...,
· OcÚ kadoroène organizuje cezpo¾ný beh Švošovská
pätnástka,
· OcÚ v roku 2005 na obecnom ihrisku vykonal
stavebné práce a namontoval mantinely, èím sa
vytvorilo ihrisko na zimné športy,
· v roku 2006 OcÚ realizuje rekonštrukciu detského
ihriska výmena oplotenia, oprava a natretie lavièiek,
osadenie lavièiek na pieskovisku a výmena gu¾atiny,
· v spolupráci s výborom TJ sme v tomto roku vykonali
s pracovníkmi, ktorí sú zaradení v aktivaènej èinnosti
opravu a rekonštrukciu oplotenia ihriska TJ v západnej
a junej èasti , natretie striech budov a prístreškov,
zábradlia okolo ihriska a opravu vstupných brán
v junej a západnej èasti,
· na ihrisku TJ sa vybudovali chodníky, vyma¾ovali sa
sociálne zariadenia a nama¾ovala sa drevená skladová
miestnos,
· OcÚ v spolupráci s farským úradom zabezpeèuje
práce pri udriavaní vonkajších priestorov kostola a
farského úradu,
· v rámci rozpoètu poskytuje OcÚ dotácie organizáciám
TJ Švošov, Zdruenie Hrdoš, Farský úrad Švošov
s uvedenými organizáciami obec uzavrie zmluvu, pri
dotáciách v sume nad 10 000,- Sk zmluvu schva¾uje
obecné zastupite¾stvo. Finanèné prostriedky sa musia
poui na konkrétny úèel pod¾a zmluvy, v prípade
nevyèerpania sa musia vráti obci.
A èo plány do budúcnosti?
V štvrtom štvrroku 2006 obec pripravuje na schválenie
plán sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce na roky
2007 2013. Tento plán obecný úrad potrebuje, aby
v uvedených rokoch mohol podáva iadosti projektov
na èerpanie finanèných prostriedkov z EÚ.
Vaše slovo na záver?
Za uvedenú spoluprácu pri zabezpeèovaní plnenia úloh
sa obecný úrad chce poïakova poslancom obecného
zastupite¾stva, pracovníkom zaradeným do aktivaènej
èinnosti, koordinátorom. OcÚ za uplynulé obdobie
kladne hodnotí spoluprácu s farským úradom,
cirkevnou základnou školou sv. Matúša, výborom
pozemkového spoloèenstva, telovýchovnou jednotou a
podnikate¾mi našej obce (p.Ladislav Ondruš, p.Jozef
Ondruš, p. Bohuslav Pukaj, p.Jozef Štrelinger).
(red.)

