HAŽÍNSKY SPRAVODAJ
Zaèiatkom novembra nám vyšiel projekt „Územie chránené obcou“, v rámci ktorého vlastne máme
vyèisti areál, spevnenú plochu oproti cintorína a postupne vybudova v týchto priestoroch
kompostovisko, zberný dvor, priestory na tzv. vo¾né aktivity mládeže. Dotácia je vo výške 2.000,-EUR.
Úspešný bol projekt cezhraniènej spolupráce ENPI - EARTH – „Rastúce povedomie o životnom
prostredí prostredníctvom harmonizácie“, prostredníctvom ktorého sme pre obec a partnerov
projektu získali sumu 182.660 €. Momentálne prebiehajú školenia a so samotnou realizáciou sa zaène v
januári 2011.
Doposia¾ usporiadané akcie :
Ohòostroj a oslavy Nového roka,
Snehuliakovo – stavanie snehuliakov a sánkovaèka na
kopci
Valentínska diskotéka,
Stolnotenisový turnaj,
Deò detí,
Slávnostné otvorenie detského ihriska,
Deò obce ,
Návšteva lieèite¾a Ivanova,
Prezentácia zdravotných výrobkov,
Mesiac úcty k starším – kultúrny program pre
dôchodcov.
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Priebežne sa udržiavali priestory športovo-oddychového areálu, ktoré sú využívané poèas celého roka
na rôzne športové a oddychové aktivity, hlavne tenis, malý futbal, petanque, basketbal. Zakúpila sa
trampolína, dve bránky na malý futbal, umelé èiary na kurt, doplnená antuka a nové príslušenstvo na údržbu
kurtu. Boli podporované športové aktivity, hlavne oživenie futbalu v roku 2007 , ktorý mal v obci tradíciu.
Pozemky pod ihriskom nie sú majetkovo-právne vysporiadané, nemôžu sa tam teda stava stavby na
pevnom základe, ale len umiestni tzv. jednoduché stavby. Postavili sme preto drevené suché WC, od firmy
Agrospol, pôvodného majite¾a, sme získali unimobunky a materiál na prekrytie, upravili vstup do areálu,
vyrovnal sa terén smerom od cesty k ihrisku a od bránky smerom k ÈOV za 25.925,-SK, elektrická prípojka v
hodnote 10.023,-Sk, elektromer 5.000,-Sk . Obec zakúpila pre futbalistov dresy v hodnote 13.640,-Sk ,
finanène dotovala obèerstvenie, odmeny rozhodcov, cestovné na zápasy v roku 2009, nákup potrebného
materiálu, naftu na kosenie.
Snáï najviac sú využívané priestory fitnes, èo nás samozrejme teší. Zakúpila sa lavièka a máme aj ïalší
stacionárny bicykel od p. Džada Miroslava. Samotné priestory KC sú využívané pod¾a požiadaviek, napr. na
stolný tenis. Dokonca aj parkovisko sa využíva na pozemný hokej a korèu¾ovanie.
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