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V priebehu roka sme zorganizovali pre všetkých 
obyvate¾ov obce akcie :
Oslavy Nového roka, 
Stavanie májov po dedine, 
Deò detí, 
Športové popoludnia poèas letných prázdnin, 
Návšteva kúpaliska v Maïarsku -autobusový zájazd, 
Tennis Cup – druhý roèník, 
Jesenné nákupy v Po¾sku – autobusový zájazd, 
Halloween, 
Kytica vïaky pre dôchodcov,  
Mikuláš a darèeky pre deti od charity. deò detí

tennis cup

maïarsko
majáles

ROK 2009

Bol volebným rokom  /prezidentské 2x, EÚ, VÚC /, bol jedineèný v tom, že sme sa poèas neho zaoberali 
aktivitou, ktorá je historicky ojedinelá a neopakovate¾ná. Bola to príprava miest a obcí na zavedenie eura v 
SR od 1. januára 2009 .
Tento rok bol rokom prípravy dôležitých projektov a samotných žiadostí na rekonštrukciu kultúrneho 
domu  /4.716,-EUR / a èistièky odpadových vôd. 
Ve¾ká rados� veru bola, keï nám prešiel projekt rekonštrukcie a prístavby kultúrneho domu v rámci 
Programu rozvoja vidieka.  Z eurofondov sme získali najvyššiu možnú èiastku na obyvate¾a, teda celkove 
267.000,-EUR bez DPH. Prebehlo výberové konanie na dodávate¾a stavby, stala sa ním firma Stavena 
Michalovce s r.o. 
Z Ministerstva financií sme získali dotáciu 5.000,- EUR na  výmenu okien na budove OcÚ,  vymenili sme 
rozvádzaè na verejné osvetlenie za nový riadený fotobunkou, kvôli problémom s nastavovaním spínaèa 
zapnutia a vypnutia hodín, opravilo sa kúrenie v KC a na OcÚ .
Koncom roka sme dostali úèelovú dotáciu z MF vo výške 4.375,-EUR urèenú na bežné výdavky t.j. úhradu 
faktúr za elektrinu, plyn, vodné. 
Košický samosprávny kraj nám poskytol dotáciu 2.000,-EUR  na zhotovenie brožúry o obci, ktorú v závere 
roka obdàžala každá domácnos�.     
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Na poèiatku bola krajina. Múdra, prísna, do seba uzavretá.

Sama v sebe a sama pre seba. Potom prišiel èlovek.

Milan Rúfus
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