HAŽÍNSKY SPRAVODAJ
KULTÚRA
Dôležitou súèasou života obce sú kultúrne aktivity a spoloèenské podujatia. Všetko sa odvíja od
podmienok , možnosti financií a hlavne záujmu.
Finanène prispievame na výzdobu oboch kostolov na ve¾konoèné, vianoèné sviatky, odpustové slávnosti,
vysviacku cirkvi, reflektorové osvetlenie budov .
Samozrejmosou je výzdoba pri obradoch v Dome smútku /DS/ a na Dušièky.
Aktuálne informácie prostredníctvom miestneho rozhlasu, na úradných tabuliach aj v miestnych
potravinách, prípadne letákmi /harmonogram zberu odpadu.../
K dispozícii je stále knižnica na poschodí OcÚ. Pod¾a finanèných možností kapacitu doplòujeme. Taktiež je k
dispozícii bezplatný internetový prístup, kopírovanie, fax.
Nezabúdame na našich jubilantov, na pozdravy k ve¾konoèným èi vianoèným sviatkom, sobášom, narodeniu
dieatka, stužkovým, promóciam, èi kondolencii.
Od roku 2007 máme webovú stránku obce. Postupne sa doplòuje. Zapojení sme do súaže o najkrajšiu web stránku a dovolím si tvrdi, že patrí ozaj medzi tie naj..., hoci niektoré informácie ešte chýbajú, ale je to len
otázka èasu a Martinka to doplní . Nájdete tam informácie oh¾adom samosprávy, kultúry, športu,
dokumenty na stiahnutie, zaujímavosti o obci, ponuku firiem a služieb v obci, odkazy na zaujímavé stránky a
fotodokumentáciu z rôznych akcií.
Vianoènú výzdobu sa snažíme každý rok nieèím novým doplni, vynovi. Minulý rok to boli nádherní anjeli,
umiestnení pred kostolmi.
Organizovanie dôležitých aktivít poèas celého volebného obdobia bolo zabezpeèené cez aktivaèné práce
t.j. prostredníctvom uchádzaèov o zamestnanie, uzatváraním každoroèných dohôd s úradom práce, èo bolo
pre obec ve¾kým prínosom. Èisté, pravidelne udržiavané verejné priestranstvá, autobusové zastávky,
verejná zeleò, športový areál, cintorín, areál ÈOV, upratané priestory obecných budov, výpomoc pri
organizovaní športových a kultúrnych podujatí. Nakúpili sme rôzny stavebný materiál, pracovné náradie /
krovinorez, miešaèku, vozík, zváraèku, nožnice na živý plot/ èistiace prostriedky. V roku 2010 sme
zamestnávali absolventa na absolventskej praxi poèas šiestich mesiacov.
Verejné priestranstvá
Pravidelne sme udržiavali miestne komunikácie poèas celého roka. V minulom volebnom období sme
majetko právne vysporiadali pozemky pod cestou k cintorínu, kvôli vypracovaniu projektu na rekonštrukciu
miestnych komunikácií a chodníkov v celej obci avšak žiados nebola úspešná, preto h¾adáme možnosti
získania financií cez iné zdroje. Z vlastných zdrojov sa tieto práce financova nedajú, pretože táto investícia je
nákladná, predstavuje výšku 18.000.000 SK. Zase samostatne rieši cestu k cintorínu nebolo doteraz možné
kvôli nedoriešeným kúpno predajným zmluvám s majite¾mi pri¾ahlých pozemkov.
ÈLENSTVÁ
Hažín je èlenom viacerých organizácií. Najdôležitejšie je však èlenstvo v združení obcí mikroregiónu „Juh
Šíravy“, ktorého cie¾om je spoloèný postup pri napåòaní zámerov obecných samospráv a pri riešení
problémov tohto územia (územné plány, kompostovanie, separovaný zber, cestovný ruch...). Ako miestna
samospráva participuje na projektoch:
Laborec - Uh, ktorý je zameraný na revitalizáciu ekosystému danej oblasti
Projekte LIFE – spolupráca na riešení projektu spolufinancovaného EÚ – Ochrana chránených
vtáèích území Senné a Medzibrožie na Slovensku
OZ Medzi riekami ktorého úlohou je všestranne prispieva k rozvoju územia, k skvalitneniu života
obyvate¾ov, k rozvoju komunitných iniciatív, k zvyšovaniu environmentálneho a sociálneho uvedomenia
obèanov v súlade so zásadami trvalo udržate¾ného života v prihraniènom regióne Dolného Zemplína
ohranièeného riekami Laborec a Uh.
OZ ResetH ktoré rozvíja svoju èinnos v športovej, kultúrnej oblasti a v oblasti vzdelávania so
zameraním na miestnu komunitu najmä na mládež.
Dnešná doba je zložitá, nároèná aj na prácu v samospráve, v tomto roku ve¾mi negatívnu úlohu
zohrala hospodárska kríza, èo znamená, že sme dostali iba štvrtinu plánovaných dotácii. A
samosprávnos samosprávy výrazne ovplyvòuje práve výška finanèných prostriedkov, s ktorými
hospodári. Snažili sme sa preto udrža spôsob financovania aj napriek tomu, že to nebolo
bezproblémové. Museli sme preto regulova aj rozpoètové položky a financova len tie
najdôležitejšie výdavky. A to práve nevedelo pochopi vedenie futbalového klubu.
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