2/2008
Rok čo rok k nám prichádzajú a najskôr nenápadne. Je to tak,
najkrajšie sviatky roka sa opäť blížia, už môžeme počítať dni.
Radostné, čarovné, bohaté, pokojné, láskyplné.
Iba jediné sviatky v roku majú toľko prívlastkov –
Z obsahu
VIANOCE.
vyberáme
Snažíme sa svojim blízkym pripraviť čo najviac
radostí a prekvapení.
-Zmeny
Tajomstvá pri chystaní darčekov vyvolávajú sladké
v roku 2009
napätie a netrpezlivé očakávanie. So zvláštnou
- Euro sa
radosťou pripravujeme darčeky pre rodinu a milých
blíži
priateľov. Stačí však obdarovať tým najkrajším
darom, ktorý nás nič nestojí, ale naším blízkym dá
- Na slovíčko
veľa- úsmev, láska a vytvorenie pohody pre
občania
všetkých okolo seba.Kiežby to vianočné svetlo
- Veterný
porozumenia a pokoja v nás zotrvalo čo najdlhšie.
park
Bol by to najkrajší vianočný dar. Pričiniť sa o to musíme predovšetkým sami,
- Matrika
vo svojom vnútri.

Radostné Vianoce
naplnené rodinným pokojom
v novom roku 2009
zdravie, šťastie, spokojnosť,
osobné i pracovné úspechy
Vám želajú
starosta obce
poslanci Obecného zastupiteľstva
pracovníci obecného úradu

informuje
V našej
škôlke a
škole
- Vianočné
pečenie

VLČKOVSKÝ OBČASNÍK vydáva: Obecný úrad Vlčkovce, v náklade 420 ks, pripravila: Zdena Štefunková
Kontakt: tel: 033/55 84 037, fax: 033/55 84 370, e-mail: obec.vlckovce@stonline.sk

Vývoz TKO v našej obci sa rieši 110 litrovými plastovými a kovovými nádobami, ktoré
kaţdá domácnosť pouţíva. Čo do počtu vyváţaných nádob dochádza k neustálemu nárastu
počtu vyváţaných nádob, ktoré sú zmluvne dohodnuté medzi obcou a spoločnosťou A.S.A.
Podľa VZN č.4/2004 obce Vlčkovce je stanovený počet: 1ks nádoby v štvorčlennej
domácnosti, pri 5 a viac členoch môţe mať domácnosť takéto nádoby dve.
Niektoré domácnosti neoprávnene uţívajú dve a viac nádob, aj keď podľa
počtu osôb v domácnosti majú nárok len na jednu nádobu. Takíto občania
budú na začiatku roku 2009 vyzvaní k vráteniu nádoby, resp. im bude kaţdá
ďalšia nádoba spoplatnená podľa VZN č.4/2003.
Za uţívanie kaţdej ďalšej KUKA nádoby v domácnosti, ktorá je nad limit
určený VZN obce Vlčkovce č.4/2004 (Doplnok č.2) o nakladaní
s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi je stanovený ročný poplatok
1875,-Sk (62,23€ )/ročne/za každú ďalšiu KUKA nádobu. (uznesenie
č.57/2008) Zmeny nastanú aj v poplatkoch za komunálny odpad a drobné
stavebné odpady. Uznesením č.56/2008 zo dňa 2.12.2008 Obecné
zastupiteľstvo schválilo zvýšenie poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad :
1,096,-Sk ( 0,0364€) na 1 osobu a deň, čo v prepočte činí 400,-Sk (13,28€) / osoba/rok.
Toto navýšenie poplatku je nevyhnutné z dôvodu navýšenia cien od spoločnosti A.S.A. pre
obec, za zvoz a uloţenie komunálneho odpadu v priemere o 6%. Obec v roku 2009 bude
platiť aj za vývoz separovaného zberu (PET fľaše, sklo, tvrdené plasty), ktorý bol v minulých
rokoch bezplatný.

EURO NAŠA MENA.
Euro sa na Slovensku zavedie 1.1.2009. Všetky hodnoty teraz uvedené
v korunách sa na eurá prepočítajú presne konverzným kurzom 1 euro =
30,126 korún. Už teraz môžeme vidieť informačné ceny aj v eurách vo
všetkých
obchodoch
a na
ďalších
miestach.
Po 1.1.2009 budeme môcť až do 16.1.2009 platiť okrem eur aj
korunovými bankovkami a mincami. Obchody však budú vydávať iba v
eurách. Pokiaľ neminieme slovenské koruny v obchodoch, bude ich
možné bezplatne vymeniť v bankách. Banky budú mince vymieňať pol
roka a bankovky rok po zavedení eura. Národná banka Slovenska bude
mince vymieňať ešte 5 rokov a bankovky neobmedzene.
Pre uľahčenie prechodu na euro odporúčame všetkým občanom:
1. Uložte si svoje úspory do banky ešte pred zavedením eura. Koruny na
účte alebo vkladnej knižke vám banka sama automaticky zmení na eurá, bez akýchkoľvek
poplatkov, bez žiadostí z vašej strany. Slovenské koruny na vašom účte prepočíta banka na
eurá presne podľa oficiálne stanoveného konverzného kurzu. Banka si nemôže určiť žiaden
iný kurz. Ponuky od neznámych osôb na výmenu "výhodnejším" kurzom sú podozrivé,
nakoľko
sa
s
nimi
spája
riziko
šírenia
falošných
peňazí.
2. Vyhnite sa výmenám na ulici, alebo ponukám od osôb vydávajúcich sa za predstaviteľov
bánk, samospráv, alebo iných inštitúcií, ktorí vás môžu navštíviť u vás doma. Nik nemá právo
žiadať od vás informácie o tom, koľko máte doma peňazí, aké sú sériové čísla vašich
bankoviek, alebo ako a kedy si ich plánujete vymeniť za eurá. Peniaze, ktoré si neuložíte
teraz na účet, je najlepšie vymeniť za eurá vo
vašej banke po zavedení eura.
3. Banka od vás nebude požadovať kvôli prechodu na euro žiadne informácie. Nepodávajte
nikomu pod zámienkou prechodu na euro informácie o prístupe k Vášmu účtu, ako napr.
číslo účtu, heslá, alebo PIN kód!

Vianočné pečenie
Vianočného pečiva existuje niekoľko druhov a kaţdá domácnosť ho pripravuje rozdielne.
Existuje klasika - medovníky, zázvorníky, kokosové pusinky, slané tyčinky s rascou a pod.
Niekedy sa však oplatí aj zmeniť domáci "sortiment" a vyskúšať niečo nové. Hlavne aby to
bolo jednoduché, rýchle a ţiadna "piplačka" pol dňa pred rúrou. Ponúkame Vám niekoľko
vianočných receptov, ktoré sú nenáročné na prípravu a čas. Recepty sú z ľahko dostupných
surovín a hlavnú úlohu budú hrať okrem
správneho výberu surovín aj vaše ruky.

Brnenské kvietky:
100 g masla, 100 g ml.orechov, 100 g pr. cukru,
140 g hl. múky, 2 žĺtky – spracujeme cesto z
ktorého tvarujeme malé guličky.
Po 3 zlepujeme bielkom do trojlístku, potrieme
žĺtkom, dostredu vložíme lieskový orech a
upečieme.
Kryštáľové sušienky:

250g
125g práškového cukru
350g hladkej múky
1 zlatý klas
1 vajce
1 žĺtok
1 vanilkový cukor
na špic noža prášok do pečiva
Zamiesiť, rozvalkať na asi 3-4mm hrubé cesto,
povykrajovať, potrieť bielkom, nezabudnúť posypať
cukrom a piecť asi 10 min (cca 170°C).
Mocca oválky:
210 g hladkéj múky, 70 g pr.cukru, 140 g masla, 50 g mletých orechov, 1 PL jemne mletej kávy.
Vypracujeme cesto a necháme v chlade odpočinúť. Rozvaľkáme a vykrajujeme oválky. Pečieme na
vymastenom plechu. Po vychladnutí zlepujeme kávovým krémom.
Krém: vymiešame 60 g mäkkého masla s 80 g pr. cukru, 1 žĺtok a trochu studenej silnej kávy.
Povrch polejeme bielou čokoládovou polevou, poprášime mletou kávou.
Škoricové hviezdičky a trojuholníky:
14O g masla, 2OO g pr. cukru, 25O g hl. múky, 4O g lúpaných liesk. orieškov, 1 celé vajce, 1/2 ČL
škorice, šťava a kôra z 1 citróna.
Múku s maslom, vajcom, cukrom, škoricou, citr. šťavou a kôrou dobre spracujeme. Vyvaľkáme a
vykrajujeme hviezdičky a trojuholníky. Potrieme ich rozšľahaným. vajcom, posypeme lieskovými.
orieškami, uložíme na plech a upečieme vo vopred vyhriatej. rúre doružova.
Zázvorníky:
2 vajcia, 2 žĺtky, 250gr cukru, 250gr hladkej múky, lyžičku mletého zázvoru a trochu sódy bikarbóny.
Zmiešame a vypracujeme cesto.
Rozvaľkáme na hrúbku 5mm, povykrajujeme formičkou zázvorníky a uložíme na plech. Necháme
odstáť do druhého dňa v chladnej komore. Potom pečieme v mierne zohriatej rúre pri 100-120°C.

V našej škôlke.

,,

Po celý mesiac október a november sme oslavovali farebnú plodnosť Zeme.
Edukácia v našej škôlke bola venovaná básničkám, pesničkám a hudobno –
pohybovým hrám s témou jesene. Deti sa učili
o zubatom slniečku, o svojom zdraví a obliekaní,
ovocí a vitamínoch. Na pobyte vonku zbierali
farebné listy, z domu nosili prírodniny- gaštany,
z ktorých sme potom spoločne tvorili rôznych
panáčikov, zvieratká atď.
Toto krásne farebné obdobie vyvrcholilo dňa
14.novembra 2008
Jesennou slávnosťou ,, keď sa detičky
premenili na škriatkov, dobrých duchov,
tekvičky a čarodejníkov. Popoludnie bolo
venované našim najmenším, ich rodičom a starým rodičom. Pani učiteľky pripravili
s deťmi pekný program s riekankami na tému jeseň, potom deti súťaţili v tanci,
v športových disciplínach, ktoré sa niesli v duchu ,,Tmy sa nebojíme,,!
Nechýbala ani spoločná tvorba svetlonosa a hľadanie pokladu po stopách dobrých
duchov.
Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí prispeli na občerstvenie, darčeky, pomoc a tým sa
pričinili, aby mali naše deti veľkú radosť! Ešte raz vďaka!
Ivana Piknová.

Zmena úradných hodín na OcÚ Vlčkovce.
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

8.00 -11.30
8.00 -11.30
8.00 -11.30
8.00 -11.30
8.00 -11.30

14.00 -15.30
14.00 -15.30
14.00 -17.00
14.00 -15.30

Na slovíčko občania!
Vážení občania.
V závere roka sa Vám chcem
prihovoriť
niekoľkými
slovami.
V prvom rade by som Vás chcel
informovať o skončení MOS, ktorými
sme zabezpečovali mnohé práce
v obci.
Nezamestnaní
občania
v uplynulom polroku vykonali veľa
prospešnej práce na skrášľovaní
a údržbe verejných priestranstiev.
Žiaľ, ku koncu októbra boli MOS
ukončené, a preto by som chcel
poprosiť občanov aby si v rámci
svojich možností udržiavali v zimnom
období priestranstvá pred svojimi
domami. Ďalej by som chcel poukázať
na vandalizmus, ktorý sa v našej obci
rozmohol. Veľmi často sú zničené
dopravné
značky,
poprevracané
smetné nádoby a zberné zvony na
plasty a sklo. Prevencia a kontrola zo
strany okrskovej polície sa javí ako
nedostatočná , a preto Vás chcem
poprosiť
o pomoc
a spoluprácu.
V krátkosti
chcem
poinformovať
o akciách, ktoré sa realizovali v tomto
roku. V hospodárskej budove TJ bol
zrekonštruovaný
byt
hospodára
a kabíny. Vybudovali sme chodník od
kostola po Cukop, kde bola aj
vykonaná výsadba zelene. Vymenili sa
okná z dvora na budove ZŠ s MŠ
Vlčkovce. Hlavnou akciou bola
prerábka kinosály na viacúčelovú
spoločenskú
miestnosť
a rekonštrukcia dvora OcÚ Vlčkovce.
Verím, že nové priestory budú slúžiť
širokej verejnosti a budú všestranne
využívané na kultúrne akcie, výstavy,
pre cvičenky a iné.

Pozývame Vás na Vianočné posedenie s
dôchodcami, ktoré sa uskutoční 21.12.2008
o 15.00 v spoločenskej miestnosti
OcÚ Vlčkovce.
O kultúrny program sa postarajú deti
materskej školy, žiaci základnej školy
Vlčkovce a Vlčkovanka. Na posedení bude
dôchodcom už tradične odovzdaný balíček
saloniek. Dôchodcom nad 70-rokov budú
prostredníctvom poslancov ich obvodu
odovzdané sety kolekcií.

Veterný park

Energetická koncepcia EÚ a tým aj
Slovenska,
preferuje
využívanie
obnoviteľných alebo alternatívnych
zdrojov energie, ku ktorým patrí aj
využívanie
veternej
energie.
Plánovaný „ Veterný park Sereď“
je situovaný v katastrálnom území
mesta
Sereď,
obcí
Vlčkovce
a Križovany nad Dudváhom. Je
umiestnený na ornej pôde mimo
zastavaného územia. Investorom je
spoločnosť CE Energy, s.r.o. so sídlom
v Bratislave. O tomto zámere sa hovorí
Touto cestou Vám chcem popriať
od roku 2005. Investor pripravuje
príjemné prežitie Vianočných sviatkov
výstavbu podľa platných právnych
a všetko naj....... do nového roku 2009
predpisov a predkladá tri varianty. Použité budú
najnovšie veterné elektrárne typu Nordex N90 alebo
Rudolf Križanovič, starosta obce.
Vestas V90. Ide o turbíny s výkonom 2,0 MW,
s priemerom
rotora
90m
a výškou
stožiara
100m(105m), maximálna výška jednej veternej turbíny
bude 150m. Odporúčaný je variant s 13 turbínami
z toho 6 je v katastri obce Vlčkovce, v dostatočnej
vzdialenosti od obytných zón obce. Proces posudzovania EIA je pred ukončením, MŽP SR
v blízkej budúcnosti vydá záverečné stanovisko, o ktorom bude verejnosť informovaná na
úradnej tabuli OcÚ Vlčkovce.

Jeseň to je čas zberu úrody a hodnotenia kvality práce záhradkárov. Aj tohto roku sa členovia ZO SZZ
zúčastnili na výstavách ovocia zeleniny a kvetov.
Výstava OV SZZ Trnava: Pavol Hanus- jablká a hrušky , František Smák -jablká a hrozno.
Výstava ZO Kriţovany nad Dudváhom: Ing. Peter Uhrovič- kolekcia hrozna(diplom),Jozef Koštial Rubín dezert, Jaroslav Kocmál - Idared, Golden Delicius, Delvit.
V tomto roku sa konal uţ 13. ročník „ Najkrajšie jablko roka“. Aj tu naši záhradkári súťaţili
s niekoľkými exponátmi: Jozef Miklovič - Gloster Starkinson, Jaroslav KocmálIdared, Golden Delicius, Delvit, Jozef Štefunko - Bohemia, Rubinola Topaz, Jozef
Koštial - Rubín, Dezert, Selena.
Vystavených bolo 1780 vzoriek z celého Slovenska. Naši pestovatelia získali 4.
miesto v skupine za odrodu Idared ( diplom). V septembri sa v priestoroch
školskej jedálne konala výstava ovocia, zeleniny, kvetov, ručných prác a poľovníckych trofejí.
Zúčastnilo sa jej 46 vystavovateľov s 137 exponátmi a pozrieť si ju prišlo 159 návštevníkov.
Vyhodnotených bolo 23 vystavovateľov, ktorí obdrţali diplomy ZO SZZ. Vysoko ohodnotené boli aj
tieto expozície p. Brčáková, p. Kocmálová - kytice kvetov, ZŠ s MŠ Vlčkovce – tekvice
a v neposlednom rade manţelia Machovcoví s kolekciou kaktusov a klub dôchodcov Vlčkovce –
Vianoce pred 100 rokmi. Kráľovské ocenenie získali:
Drahomír Kabát –Spartan , Ing. Juraj Krasňanský – Mutsu, Filip Uhrovič – Bystrická slivka
Štefan Brčák – Rubín. Celý zoznam ocenených je vyvesený vo vývesnej skrinke pred OcÚ Vlčkovce.
Výbor ZO SZZ touto cestou ďakuje všetkým vystavovateľom za účasť a teší sa na spoluprácu
v nasledujúcom roku.
Jaroslav Kocmál, tajomník ZO SZZ Vlčkovce

S jarným obdobím sme začali 2. časť majstrovskej súťaţe vo futbale. Naše tri muţstvá bojovali
o umiestnenie v tabuľkách. Nie kaţdému muţstvu sa darilo tak, ako sme si predstavovali.
Najväčšiu radosť sme mali s dorastu, ktorí postúpili do vyššej súťaţe, vďaka ich
húţevnatosti a dobrej príprave trénerov. Ţiaci a muţi po ukončení súťaţe figurovali na
posledných miestach v tabuľke. Výbor T.J. s podporou sponzorov pripravili pri príleţitosti
MDD športové podujatie so zahájením letných prázdnin. Deti sa tešili zo športových disciplín
a tie najšikovnejšie boli ocenené peknými cenami. Policajti, záchranári a štvorkolky boli pre nich
najväčším prekvapením. Na záver bolo kaţdé dieťa obdarené sladkosťami. Našou snahou bolo, aby sa
deti cítili príjemne, čo sa nám nakoniec aj podarilo. Ţiacke muţstvo odohralo futbalový turnaj
a krásny začiatok leta sme ukončili diskotékou. Ani počas leta sme neostali pasívni. Hneď po
športovom dni sme zorganizovali 4. ročník futbalového turnaja dorastencov ,,O POHÁR STAROSTU
OBCE“. Chlapci obsadili prvú priečku a pohár zostal na domácej pôde. V lete na výročnej schôdzi bol
zvolený nový výbor. Členovia organizácie si odhlasovali funkcie nasledovne:
predseda-Jozef Baňas, podpredseda-Peter Dano, tajomník-Daniel Šturdík, kultúrny referent - Darina
Ševčiková, pokladník-Andrea Kocmálová, členovia- Štefan Ševčík, Vladimír Kollár, Daniel Demovič,
Zdeno Štefunko. Obecný úrad Vlčkovce a dobrovoľníci sa starali o kosenie a pravidelné polievanie
hracej plochy (skrátili ihrisko na dĺţku 100 metrov) a o celkový vzhľad športového areálu.
Poďakovanie patrí aj nášmu predsedovi Jozefovi Baňasovi za z časti zateplenú a upravenú fasádu
budovy.
V auguste sa začal nový ročník súťaţí vo futbale. Po jesennej časti môţeme spomenúť len predbeţné
umiestnenia našich muţstiev. „A“ muţstvo skončilo na poslednom mieste, dorastenci zo 16 muţstiev
sa umiestnili na 9. mieste a veľkým prekvapením boli ţiaci, ktorí sa dostali zo spodnej priečky na 2.
miesto v tabuľke. Slová, trpezlivosť a všetok voľný čas ich trénerov, padli na úrodnú pôdu. Ale
nebudeme predbiehať udalosti, na jar nás čaká 2 časť súťaţe, a preto drţíme našim chlapcom päste
a tešíme sa na veľkú účasť a podporu našich fanúšikov A celkom na záver chcem v mene TJ Vlčkovce
poďakovať Obecnému úradu Vlčkovce, sponzorom, usporiadateľom futbalových zápasov
a dobrovoľníkom za pomoc našej organizácii.
Darina Ševčíková, referent TJ Vlčkovce.

Ani sme sa nenazdali a minulý školský rok ubehol ako voda.
Nedá mi nespomenúť akciu, ktorá poznačila na záver školského roka
nie len našu školu ale celú obec.
Koniec roka sme ukončili oslavou v záhrade Motorestu ESO, ktorá
bola venovaná 80.výročiu školy a 60. výročiu materskej školy v obci.
Touto cestou sa chcem poďakovať obecnému zastupiteľstvu a
starostovi obce Rudolfovi Kriţanovičovi, pánovi Lančaričovi a
Blahútovi, ktorí podporili túto akciu.
Počas letných prázdnin sa na škole uskutočnili ďalšie úpravy. Vymenili sa okná v zborovni
a na chodbe a upravilo sa schodisko, za čo patrí naša vďaka firme pána Bachratého a
obecnému zastupiteľstvu a starostovi obce Rudolfovi Kriţanovičovi .
Naša základná škola v tomto školskom roku 2008/2009 privítala na svojej pôde spolu 21
ţiakov a 24 škôlkarov a do novembra sme nezaháľali ani chvíľku. Na škole sa uskutočnili
rôzne akcie, súťaţe, otvorené hodiny. Medzi zaujímavé akcie patril Halloweenovský deň,
ktorý sa uskutočnil aj v materskej škole, Deň ovocia a zeleniny, Mliečny deň, športové
popoludnie, celodenná akcia konaná ku Dňu školských kniţníc „Zachráňme kráľovstvo“.
Naši ţiaci sa zapájajú do súťaţí. V Seredi sme sa zúčastnili speváckej súťaţe „Folklórna
Sereď“ v zastúpení Alex Repiskej a recitačnej súťaţe „Mihálikova Sereď“ v zastúpení
Veroniky Piknovej, Marcelky Silnej a Maťka Kubíčka. Boli sme iniciátorom prvého
ročníka súťaţe „Šikovný malotriedkár“ pre neplnoorganizované školy z okresov Trnava
a Galanta. Prvé kolo v recitácii sa uskutočnilo v Dolnej Strede, kde sa naša Laurika
Štefunková umiestnila na 3. mieste. Spolu s ňou sa súťaţe zúčastnili aj Janko Hrtánek
a Martinka Ďurníková.
Veľkým prekvapením v tomto roku bolo pozvanie na slávnostné vyhodnotenia a oceňovania
projektu "Kde ešte tancujú vodné víly na Slovensku", ktoré sa uskutočnilo 26. novembra
2008 na pôde Ministerstva ţivotného prostredia v Bratislave. Sme radi, ţe sme sa mohli tohto
projektu zúčastniť aj my spomedzi 50 škôl, ktoré boli vybrané z celého Slovenska. Za
nápaditosť akcie v rámci ekoprojektu sme boli ocenení medzi 6 školami. A za práce v
školskom kole boli ocenení ţiaci:
výtvarná časť
literárna časť
1. miesto Martina Ďurníková
Tomáš Šuran
2. miesto Adam Kucman
Silvia Nemčeková
3. miesto Terezka Blažeková
Tomáš Bohunický
Prekvapením tohto roka bol úspech v projekte „Revitalizácia a elektronizácia školských
kniţníc“, v ktorom sme získali financie na našu kniţnicu. V tejto súvislosti sa v škole
uskutočnila 25. októbra 2008 brigáda. Ďakujeme rodičom p. Piknovi, p. Piknovej, p.
Zdenke Štefunkovej, p. Kucmanovej, p. Holovičovej, p. Repiskej a p. Petrakovičovej,
ktorí sa zúčastnili tejto brigády v škole a spoločne sme s p. Guľovou, p. Kudláčovou a sl.
Špačinskou upravili kniţnicu a počítačovú miestnosť pre naše deti.
Touto cestou ĎAKUJEM všetkým deťom a zamestnancom za ich prácu a ochotu,
a osobitne ďakujem pani Zdenke Štefunkovej, ktorá sa ujala funkcie predsedu
Rodičovského združenia a postarala sa o zaregistrovanie nášho združenia, čím bude
môcť naša škola prijímať 2% z dane. Všetkým želám krásne vianočné sviatky a do
nového roku 2009 šťastný krok a úsmev na perách.
Mgr. Carmen Delinčáková

M AT R I K A

I N F O R M U J E

Noví občiankovia
Matej Pavlorek, Samuel Nemček,
Roman Smolek, Lujza Mezeiová,
Nina Martošová, Matej Kollár
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

Manželstvo uzatvorili
František Mezei a Monika Miklovičová
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

Navždy nás opustili
Štefan Pikna, Alojz Uhrovič, Ján Škorec,
Mária Hildebrandová, Margita Hradská,
Pavol Bobek, Jozef Kotvas, Pavol Lenghart,
Štefan Králik, Ladislav Ďuriš, Rozália Danišová,
Antónia Šulecová, Štefan Vosátko,
Melánia Náhliková, Ján Braniš

V tomto roku oslávili okrúhle životné
jubileum
Roman Blažek, Magdaléna Gabrielová,
Vojtech Glasa, Emil Hasilla, František Králik,
Rozália Lenghartová, Ľudovít Mandelík,
Milan Pikna, Štefan Repiský, Miroslav Sivák,
Eva Šimová, Anna Švihoríková, Vladimír Švorc,
Eva Urbanová,
Hedviga Doktorová, Emil Gabriel,
Mária Hlavičková, Ján Kucman, Ing. Štefan Pikna,
Leontína Štefunková, Jarmila Šturdíková,
Eduard Vaško,
Gizela Kollárová, Helena Krajčírová,
František Šulko

Srdečne blahoželáme !

Rok 2008 očami fotoobjektívu

