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INVESTIČNÉ AKCIE V ROKU 2014

INDIVIDUÁLNA BYTOVÁ VÝSTAVBA – LOKALITA
BREZINKA
- Zmluva o zriadení vecného bremena na stavbu
„Rozšírenie verejného vodovodu , Vetva A-Brezinky“ - príprava dokladov pre vydanie kolaudačného
rozhodnutia

INDIVIDUÁLNA BYTOVÁ VÝSTAVBA – LOKALITA
URBANOV VRCH
- Odovzdanie stavby „Rozšírenie verejného vodovodu Urbanov vrch“ do majetku Stredoslovenskej
vodárenskej spoločnosti
INDIVIDUÁLNA BYTOVÁ VÝSTAVBA KOMOV –
LATKY
- Príprava podkladov pre vydanie kolaudačného
rozhodnutia na stavbu „Rozšírenie verejného vodovodu – Vetva A“
ČIERNY BALOG, ČASŤ KOMOV – VODOJEM A PHO
INVESTOR STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
SPOLOČNOSŤ
- Vydané kolaudačné rozhodnutie, trvalá prevádzka vodnej stavby „Čierny Balog, časť Komov – VODOJEM a PHO“, č. r. OU-BR-OSZP-ŠVS-2014/001704-008
Fa, ev.č. trvalá prev./27/2014 zo dňa 19.09.2014
STABILIZÁCIA BREHU DVT VEĽKÁ DOLINA
INVESTOR LESY SR, Š.P. OZ ČIERNY BALOG
- Vydané kolaudačné rozhodnutie, trvalá prevádzka stavby „Stabilizácia brehov DVT Veľká Dolina“, č.
r. OU-BR-OSZP-2014/001816, ev. č. 15/2014 zo dňa
11.04.2014
STABILIZÁCIA BREHU DVT VYDROVO II
INVESTOR LESY SR, Š.P. OZ ČIERNY BALOG
- Vydané kolaudačné rozhodnutie, trvalá prevádzka stavby „Stabilizácia brehu DVT-Vydrovo2“, č.r. OUBR-OSZP-2014/006580, ev.č. trvalá prev./32/2014
zo dňa 11.12.2014
STABILIZÁCIA BREHU DVT VYDROVO III
INVESTOR LESY SR, Š.P. OZ ČIERNY BALOG
- Kolaudačné rozhodnutie, trvalá prevádzka stavby
„Stabilizácia brehu DVT –Vydrovo III“, č.r. OU-BROSZP-2014/001752, ev.č. 88a/06/2014, trval prev.
14/2014 zo dňa 11.04.2014
MODERNIZÁCIA VNÚTORNÝCH PRIESTOROV
STAVBY (BUDOVA STARÉHO LESNÉHO ZÁVODU)
INVESTOR LESY SR, Š.P. OZ ČIERNY BALOG
- Stavebné povolenie č. r. 1311/2013, ev. č.
21648/2013, ev.č. 04/2013 zo dňa 11.02.2014
REKONŠTRUKCIA PREVÁDZKOVEJ BUDOVY
ZAHORKA
INVESTOR OBEC ČIERNY BALOG
- Stavebné povolenie č. 2014/1572-03, ev. č.
25/2014 zo dňa 29.04.2014
- Stavba ukončená 12/2014
ZATEPLENIE OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU
OBECNÉHO ÚRADU

ELEKTROODPAD
DROBNÝ STAVEBNÝ
ODPAD

Od 18.05. do
20.05.2015

INVESTOR OBEC ČIERNY BALOG
- Vydané stavebné povolenie č. 2014/2446-3, ev. č.
38/2014 zo dňa 28.07.2014
- Žiadosť o získanie nenávratného finančného
príspevku
REKONŠTRUKCIA KOTOLNE MATERSKÁ ŠKOLA
ČIERNY BALOG
INVESTOR OBEC ĆIERNY BALOG
- Vydané stavebné povolenie č. 2014/4617-03, ev.
č. 53/2014 zo dňa 2.10.2014
- Žiadosť o získanie nenávratného finančného
príspevku
OPORNÝ MÚR ULICA SLNEČNÁ
INVESTOR OBEC ĆIERNY BALOG
- Vydané stavebné povolenie č. 2014/6223-04, ev.č.
68/2014 zo dňa 10.12.2014
HRADENIE BYSTRINY KRÍŽNO
INVESTOR OBEC ČIERNY BALOG
- Vydané povolenie na uskutočnenie vodnej
stavby „Hradenie bystriny Krížno“, č. r. OU-BROSZP-2014/002643, §26/2014 zo dňa 06.06.2014
HRADENIE BYSTRÍN POTOK – KOMOV, JERGOV,
CÚTOVE
INVESTOR OBEC ČIERNY BALOG
SO 01 Komov parc. KN-C 3001, 3003 a KN-E 3007,
11676
SO 02 Komov parc. KN-C 6742/1, 11677
SO 03 Jergov parc. KN-C 11688/1, KN-E 5300, 5298
SO 04 Cútove parc. KN-E 11657, 4798
- Vydanie povolenie na uskutočnenie vodnej
stavby „Hradenie bystrín potok – Komov, Jergov,
Cútove“, č. r. OU-BR-OSZP-2014/005686-003, ev.č.
§ 26/28/2014 zo dňa 05.09.2014
HRADENIE BYSTRINY STRÁŇ
INVESTOR OBEC ČIERNY BALOG
- Príprava podkladov pre vydanie povolenia na
uskutočnenie vodnej stavby na pozemku, parcela
KN-C 5001 v kat. úz. Čierny Balog
MOST DOBROČ
INVESTOR OBEC ČIERNY BALOG
- Príprava podkladov pre vydanie stavebného povolenia na stavbu „Most pri kostole Čierny Balog –
Dobroč“, na pozemkoch, parcela KN-C 2529, 2293/1,
2497/8, 2496/1, 11661/4 v kat. úz. Čierny Balog
KOMUNIKÁCIA – OSADA PUSTÉ
INVESTOR OBEC ĆIERNY BALOG
- Príprava podkladov pre vydanie povolenia na
uskutočnenie stavby „Komunikácia – osada Pusté“
na pozemkoch, parcela KN-E 7679, 7680, 7681 v kat.
úz. Čierny Balog
MULTIFUNKČNÉ IHRISKO – URBANOV VRCH
INVESTOR BLACK FOREST SKI RESORT, s.r.o.
ŽIADATEĽ Obec Čierny Balog
- Príprava podkladov pre vydanie stavebného
povolenia na stavbu „Multifunkčné ihrisko“ na po-

zemku, parcela KN-C 9895/81 v kat. úz. Čierny Balog.
(areál lyžiarskeho vleku Urbanov vrch)
ČIERNY BALOG, KANALIZÁCIA A ČOV
INVESTOR OBEC ČIERNY BALOG
- Vydané rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Čierny Balog, kanalizácia
a ČOV“ č. r. 20144578-05, ev. č. 12/2014 zo dňa
07.11.2014
- Dôvodom zmeny pôvodnej projektovej dokumentácie vypracovanej v roku 2008 je nová výstavba rodinných domov v obci Čierny Balog. Pôvodná
stavba „Čierny Balog, kanalizácia a ČOV“ bola povolená stavebným povolením ŠVS-A2011/00120/Fa.
FAJTOV
- Náter lavice, ul. Potočná
- Oprava rúrového priepustu, ul. Kopaničná
- Úpravy rigolov
- Realizácia odrážok na nespevnenej miestnej
komunikácii, ul. Potočná
KOMOV
- Náter lavice, ul. Školská
- Hradenie bystrín Komov , stavebný objekt SO – 01
- Realizácia mrežových priepustov, ul. Školská
- Realizácia rúrového priepustu a 3 ks zberných
šácht za účelom rozšírenie cestného telesa – miestna komunikácia ul. Školská
- Úpravy rigolov
JÁNOŠOVKA
- Realizácia dreveného mosta
- Realizácia mrežového priepustu ul. Slnečná
- Realizácia rúrového priepustu ul. Slnečná, ul.
Nová
- Výstavba zbernej šachty, ul. Ovocinárska, ul.
Slnečná
DOBROČ
- Náter lavíc
- Vybudovanie zbernej šachty, ul. J.D.Matejovie
MEDVEĎOV
- Oprava mosta (otočka autobusov)
- Oprava mosta Jandľovka
KRÁM
- Náter mostového zábradlia
ČIERNY BALOG
- Oprava a náter mostového zábradlia, ul. Hlavná
- Realizácia mrežového priepustu, ul. Jergov
- Oprava zbernej šachty, ul. Hlavná (oproti pošty)
REALIZÁCIA PROJEKTOV „OBČANIA PRE OBEC“
1. Drevený grant - miestna časť Krám
2. Detské ihrisko v areáli TJ Tatran Jánošovka, šmýkačka, hojdačka
3. Obnova športového ihriska v centre obce, Dom
služieb, ul. Hlavná
4. Workoutové ihrisko Dobroč
5. Detské ihrisko , hojdačky a šmýkačka

Prevádza sa so zberom pevného domového odpadu.
Prosíme občanov, aby odpad pripravili na priestranstvá pre rodinné domy.
Zvoz sa uskutočňuje od 07.00 h.

Zber sa uskutoční v mesiaci jún 2015 po osobnom alebo telefonickom nahlásení na Obecný úrad v Č.Balogu, Mgr. Kupcová, č.t. 6304328. Termín nahlásenia zberu uvedeného odpadu do 23.05.2015. Prípadne môžete tento odpad doviezť
do areálu Zahorka – Vydrovo v pracovných dňoch od 7.00 – 14.00 h.
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nepredajné

Zo šiesteho rokovania Májové pranostiky
obecného zastupiteľstva
Dňa 23.4.2015 sa konalo šieste zasadnutie obecného zastupiteľstva. Zúčastnilo
sa ho trinásť poslancov, starosta obce – Ing. František Budovec, prednosta
obecného úradu - Mgr. Róbert Hlaváčik, vedúci príspevkovej organizácie Zahorka - Jozef Turňa. Rokovania sa ďalej zúčastnilo dvanásť hostí.
Vzali na vedomie
- kontrolu plnenia uznesení
- informáciu o hospodárení spoločnosti
Zahorka, s.r.o. za rok 2014, stanovisko
finančnej komisie
- informáciu o žiadosti Mgr. Evy Kováčikovej – Lekáreň Č. Balog o ukončenie
nájmu nebytových priestorov dohodou
- petíciu za znovuvybudovanie mostného telesa medzi ul.Švermova a Hronská
a informáciu o výsledku stretnutia s občanmi m. č. Jánošovka (uznesenie nebolo
prijaté)

dlžníčky p. J. Šreinerovej, bytom Hronec
a s účtovným odpísaním tejto pohľadávky
- so zverejnením zámeru obce na prenájom nebytových priestorov prevádzky
lekárne v budove zdravotného strediska,
Závodie 5/5 na dobu neurčitú pre spoločnosť Srnkapharm, s.r.o., so sídlom Beňuš
(zámer je zverejnený na strane č. 3 )
- s podaním žiadosti o dotáciu z úradu
vlády SR na vybudovanie multifunkčného
ihriska s umelou trávou v m. č. Krám a so
spolufinancovaním projektu vo výške
minimálne 5% z celkových výdavkov

Odročili
- prerokovanie návrhu všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií. Návrh bude prerokovaný po predložení pripomienok komisií k návrhu do
31.5.2015 na zasadnutí v mesiaci jún
- prerokovanie žiadosti p. M. Pitoňákovej,
Č. Balog o odpredaj pozemku do vypracovania geometrického plánu a vyjadrenia
rod. Piliarovej v susedstve žiadateľky
- žiadosť družstva Poľnoprodukt Čierny
Balog o odpredaj pozemku parc. KN-C
č. 9142/2 o výmere 40891 m2 do prerokovanie v Komisii výstavby, územného
plánovania a životného prostredia a Komisii finančnej a správy majetku obce,
ktoré pripravia návrhy podmienok pre
vysporiadanie tohto pozemku formou
odpredaja alebo formou prenájmu.

Schválili
- odpredaj pozemku parc. KN-C č. 2743
zast. pl. o výmere 19 m2 a časti pozemku
KN- C. č. 2744/1 o výmere 57 m 2 pre p.
Annu Kupcovú, bytom, Čierny Balog a
p. Martu Švantnerovú, bytom, Čierny
Balog obom v podiele ½. Kúpna cena a
podmienky odpredaja boli stanovené v
uznesení č. 66/2014
- úpravu rozpočtu obce k 30.4.2015
(upravený rozpočet je zverejnený na
www.ciernybalog.sk)
- spolufinancovanie projektu dotácie na
podporu vybudovania miestnej komunikácie k osídleniam s marginalizovanými
rómskymi komunitami v miestnej časti
Pusté vo výške 10 % z celkových predpokladaných výdavkov z vlastných zdrojov

Požiadali
- starostu obce o zabezpečenie podkladov pre vypracovanie dohody s družstvom Poľnoprodukt Čierny Balog o urovnaní sporných nárokov s požadovaním
vydania bezdôvodného obohatenia užívaním pozemku bez právneho dôvodu vo
výške 3000 eur za roky 2012 až 2014 (1000
eur za každý rok)
Súhlasili
- s upustením od vymáhania pohľadávky
vo výške 722,16 EUR na nájomnom od

Komisia cestovného ruchu, regionálneho rozvoja, kultúry a podnikateľských aktivít pri Obecnom zastupiteľstve v Čiernom Balogu pripravuje
zostavenie databázy podnikateľov –
baločanov, ktorí ponúkajú svoje produkty a služby v obci Čierny Balog,
ale aj tých podnikateľov - baločanov,
ktorí svoje podnikateľské aktivity
vyvíjajú v Brezne a zároveň voči obci
Čierny Balog majú uhradené všetky
svoje záväzky.
Preto vyzývame tých, ktorí chcú byť

Doporučili
- podanie žiadosti o poskytnutie dotácie
na podporu vybudovania miestnej komunikácie k osídleniam s marginalizovanými
rómskymi komunitami v miestnej časti
Pusté a spolufinancovanie tohto projektu
vo výške 10% z celkových predpokladaných výdavkov.

Keď sú začiatkom mája noci mesačné, studené, rosnaté, taký by
mal byť celý máj.
Ak v prvý májový týždeň pršalo, dážď bol predzvesťou
bohatej úrody.
Ak padá sneh v máji, bude hojne trávy.
Májové mrazy a zimy pochovajú sejby.
Chladný máj bez mrazu gazdovi je milý, bude mnoho sena bez
chyby v obilí.
Chladný máj, jahody zrelé na Turice, jasný Urban vínom naplní
pivnice.
Chladný máj s mokrým júnom plnia stodolu zbožím a stohy
senom.
Studený máj, v stodole raj, kravy na pašu nevyháňaj.
Chladný máj a jún vlažný je pre sýpky, sudy zdarný.
V máji vlhko, chladno, bude vína na dno.
Chladný máj, pre ovocie raj.
Studený máj, v stodole raj.
Za mokrým májom ide suchý jún,
za suchým májom ide mokrý jún.
Dážď, dážď, májový dážď, budú mi od teba vlasy rásť.
V máji večerná rosa chladná sľubuje veľa vína a sena.
Studený marec, mokrý máj, bude humno ako raj.
Suchý marec, mokrý máj, bude žito ako háj.
Ak je máj záhradníkom, býva i roľníkom.
V máji, aby palica pastierom neobschla.
V mesiaci máji padajú najväčšie rosy.
Májové blato, pre hospodára zlato.
Májová tráva moc úžitku dáva.
Májový dážď padá, zlato padá.
Májová kvapka za dukát stojí.
Máj, pôjdem v háj.
Máj, chleba daj!

Zápisnica zo zasadnutia bude po overení
overovateľmi zverejnená na internetovej
stránke obce!
Zapísala: Mária Muránska

do uvedenej databázy zaradení, aby
svoj záujem prejavili
- mailom na adrese kultura@ciernybalog.sk
- osobne Obecný úrad Čierny Balog –
kancelária č. 3 p. Rosíková
- telefonicky 048/6304310, 0918
112254 do 30.05.2015
Uvedená databáza podnikateľov
je bezplatná, bude zverejnená na
internetovej stránke obce a zoznam
ponúkaných produktov a služieb
bude prílohou mesačníka Baločan.

Členovia Občianskeho združenia
MIAZGA ďakujú všetkým, ktorí
2% z dane podporili aktivity tohto
združenia. Ďakujeme.
Pokračuje zbierka na výstavbu sochy
Jozefa DekrétaMatejovie,
všetkým darcom vopred ďakujem !

Vyzývame občanov, ktorí majú
záujem o plastové domové kompostéry, aby sa nahlásili na Obecný
úrad Čierny Balog číslo dverí 13,
prípadne e-mailom na adrese
zivotne@ciernybalog.sk v termíne
do 31.5.2015.
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Hrdinovia 2. svetovej vojny z Čierneho Balogu

Začiatok roka 2015 sa nesie v znamení 70.
výročia ukončenia Druhej svetovej vojny,
najväčšieho a najrozsiahlejšieho konfliktu v
dejinách ľudstva. Vojna sa dotkla 61 štátov
a pripravila o život 45 - 60 miliónov ľudí. V
tomto príspevku chcem vzdať hold vojakom,
účastníkom vojny z Čierneho Balogu, ktorí
našli odvahu a s nasadením svojho života sa v
boji postavili proti strojcom tejto celosvetovej
krutosti a hrôzy - fašizmu.
Za začiatok Druhej svetovej vojny sa považuje 1. september 1939. V tento deň nemecký
Wehrmacht vpadol do Poľska. Sotva utíchlo dunenie diel a výbuchy v napadnutom
Poľsku, sa v nedeľu 22. júna 1941 rozletela
správa, že Nemecko napadlo Rusko. Tisov
Slovenský štát ako Hitlerov satelit, ktorý
bojoval po jeho boku, za jeho záujmy, vyhlásil
okamžite vojnu aj proti takzv. Sovietskemu
boľševizmu.
Už 24. júna 1941, dva dni po začatí útoku
nemeckých vojsk, sa k nim pripojila Slovenská rýchla brigáda. Po zmobilizovaní záloh v
júli 1941 bolo na Nemecko - sovietsky front
vyslaných 50 700 osôb, kde po reorganizácii
vojska sa vytvorili dve divízie Rýchla a Zaisťovacia. Rýchla divízia bola nasadená do bojov
v zostave nemeckých vojsk prvého sledu a
do jesene 1942 postúpila až do severných
predhorí západného Kaukazu. Cieľom chceli
byť ropné ložiská v okolí Baku pri Kaspickom
mori.
Vyhlásená mobilizácia sa týkala aj mužov z
Čierneho Balogu, kde prišlo päťsto zvolávacích lístkov- viď zdroj č. 4 strana 148. Mladí
chlapi a otcovia rodín sa museli rozlúčiť s
najmilšími. Po prekročení hraníc prišli prvé
obete. Štefan Kováčik nar. 20.12.1919 z osady
Dobroč č. 73/9, padol ako strelník 22.júla
1941 na Ukrajine v priestore Lipovec. Jozef
Švantner z osady Medveďov č. 63, padol ako
strelník pešieho pluku 5 - 3 rota 9. októbra
1941 na Ukrajine v obci Szczerzec pri Ľvove.
Viď zdroj č. 2, diel I. strana 275, overené aj
obecnej v matričnej knihe - kniha úmrtí.
Propaganda ľudáckeho štátu vykresľovala
Sovietsky zväz ako boľševickú tyraniu, no
slovenských vojakov od prvých kontaktov s
domácim obyvateľstvom zbližovala rečová
príbuznosť a slovanská spolupatričnosť.
Vzájomne si pomáhali. Otvorená zmena
myslenia a konania, ktorá demoralizovala
morálku Slovákov - nebojovať proti slovanským bratom a dezertovať do Červenej
armády (ČA), nastala najmä po 2. februári
1943 - po totálnej porážke 6. nemeckej
armády v Stalingradskej bitke. Koncom roku
1943 prešlo na stranu ČA tisíce slovenských
vojakov, ktorí prechádzali aj so zbraňami.
Ostatní sa báli sovietskych represálií voči
zajatcom a doma prenasledovania svojich
rodín, gardistami. Preto radšej aj naďalej
poslušne ustupovali s Nemcami.
Medzi prvými čiernobaločanmi, ktorí boli
odvedení na východný front bol Jozef Belko - Puľove (*24.12. 1918 v osade Fajtov
+ 05.07.1965 v Bratislave). Pochádzal z
početnej rodiny drevorubača - troch bratov
a 4 sestier. V roku 1941 vykonával základnú
vojenskú službu v Prešove, kde bol šoférom
veliteľa pluku. Svoju bojovú cestu začal ako
slovenský vojak odvelený 22. júna 1941 na
východný front do Rýchlej divízie. Po ústupe
Rýchlej divízie na polostrov Krym dňa 26. októbra 1943 dezertoval k sovietskym partizánom. V krymských horách bol ranený do ruky
a nohy, preto musel byť letecky dopravený do
zázemia, kde sa liečil. Začiatkom marca 1944
bol presunutý na základňu do Jefremova
ležiacu 340 km južne pod Moskvou, kde
prebiehalo sústreďovanie a výcvik vojakov
vznikajúceho Prvého Čsl. armádneho zboru v

SSSR. Vojaci 1. Čsl. armádneho zboru, ktorých
spolu s 2. Čsl. paradesantnou brigádou bolo
okolo 20 000 mužov sa dočkali chvíle začať
bojovať za oslobodenie svojej vlasti. Od 3.
septembra 1944 ich presúvali na front k poľskému mestečku Krosno, nástupištu do bojov
začínajúcej Karpatsko - Duklianskej operácie
(KDO), v priesmyku Dukla. Dňa 19. septembra
z Duklianskeho
bojiska stiahli
2. Čsl. paradesantnú brigádu
a 23.septembra
ju letecky prepravili na Slovensko - letisko
Tri duby, na pomoc Slovenskému národnému
povstaniu.
Jozef Belko sa
KDO zúčastnil
Jozef Belko

kladného auta Praga RV, desiatnik Jozef Belko
a jeho krajan vodič tanku LT 38 slobodník Ján
Kučerák. Obaja v dôsledku zlého zásobovania
Rýchlej divízie pohonnými hmotami, sa
v sebazáchove vydali na súmraku zháňať
(kradnúť) benzín pre svoje stroje. Pri tomto
riskantnom čine našli ešte tri sudy benzínu,
ktoré predtým do terénu za obcou zhodili
nemecké dopravné lietadlá. Popis vykonania
tohto skutku je však rôzny (viď zdroj č. 1
strana 68 a zdroj č. 2 zväzok III. strana 344),
takže nebol jednoducho opísaný.
Jozef Belko vo svojej knihe - viď zdroj č.
1 strana 178, uvádza: „ V Jefremove (pod
Moskvou) som stretol veľa známych, ba aj
krajanov. Napríklad dôstojníckeho zástupcu
Antona Kupca (Múranicu), Vojtecha Mihaliska, Jozefa Giertliho, Františka Štulajtera a
ďalších. Koniec citátu.
Osobitne sa ďalej zmienil o mladšom
rodákovi a kamarátovi dôstojníkovi československej armády poručíkovi Antonovi

Výcvik 2. Čsl. paradesantnej brigády v Jefremove
ako tankista, príslušník Tretieho tankového
práporu. V ťažkých bojoch ráno 7. októbra,
okolo ôsmej hodiny prekračovali Čsl. hranicu, neďaleko Vyšného Komárnika. Padali
slzy dojatia, mnohí vojaci si líhali na zem a
bozkávali ju „ konečne doma“ . No nebol to
boj posledný. Ešte na nich čakali ďalšie boje,
až do úplného oslobodenia vlasti.
Počas celej bojovej cesty si Jozef Belko
písal denník, ktorého zápisky použil do knihy
svojich spomienok - Zápisník z Východného
frontu - viď zdroj č.1. Otvorene treba uviesť,
že kniha má aj ideologický nános, poplatný
dobe v ktorej bola napísaná. Uvádzané príbehy, som preto konfrontoval s faktografickou
literatúrou - Slovenská armáda v ťažení proti
Sovietskemu zväzu, ktorá vyšla v rokoch 2007
- 2009 (viď zdroj č. 2) a teda tu nemožno
pochybovať o jej objektivite. Fakty uvádzané v oboch
zdrojoch sa prevažne zhodujú.
D okonca je u
oboch uvedený
príbeh - epizóda
z mestečka Geničesk pri Azovskom mori, ktorého aktéri sú
totožní - vodič
vojenského náAnton Kupec

Kupcovi. Osobnosť Antona Kupca - Múranicu (*9.12.1919 v osade Medveďov +
19.10.1990 v Košiciach), som sám predstavil
v publikácii - viď zdroj č. 3.
Ďalej citujem: „ S Antonom Kupcom sme
sa stretli vo vojne párkrát, prvý raz hneď
na začiatku, potom na Ukrajine a napokon
v Jefremove. Bol príslušníkom Druhej Čsl.
paradesantnej brigády a od Dukly odišiel s
ňou letecky na pomoc Povstaniu. Po Povstaní
ostal doma a organizoval vojenský odboj.
Keď šlo do tuhého, ukázalo sa, že je chlap
na mieste: tvrdý, rozvážny a dobre podkutý.
Bol to čestný a odvážny chlapec, ktorý svojou
rozvahou zachránil našich trinásť drevených
dedín, naše Handle, ako sa oddávna neoficiálne volal Čierny Balog - viď zdroj č. 1 strana
252.
Na stranách 259 a 260 Jozef Belko pokračuje: „hneď po oslobodení obce som mal možnosť prísť na Balog. Tam som sa s ním stretol
a o pár dní sme už obaja šli do Popradu a
boli sme pri jednej jednotke až do ukončenia
vojny. Jeho zásluhy azda najlepšie zhodnotil
balocký MNV, ktorý o ňom vojenskému útvaru v auguste 1945 napísal list tohto znenia:
Miestny národný výbor v Čiernom Balogu,
týmto potvrdzuje, že poručík Anton Kupec,
nar. 9.decembra 1919, t.č. v Košiciach, príslušník 2. paradesantnej brigády, spolupracoval s partizánmi a miestnym revolučným

národným výborom.
Pred príchodom ČA organizoval spolu s
npor. ČA (Nikolaj S. Radul), ktorý prešiel s
hliadkou cez front do našej obce, tunajšie
obyvateľstvo proti ustupujúcim Nemcom,
ktorí sa tlačili z viacerých strán do tunajšej
obce.
Pozbieral všetky ukryté zbrane, ktoré sa
nachádzali medzi obyvateľstvom, čo potvrdí
sám predseda NV, ktorý mu odovzdal 1 ľahký
guľomet čsl. výroby, 14 ľahkých guľometov
nemeckých, 3 pušky, 50 granátov a asi 250
nábojov. Tieto zbrane urobili dobrú službu
pri obrane obce, keď došlo k boju so 700
Nemcami, ktorí sa tlačili od Klenovca.
Do boja zorganizovaná brigáda pod vedením poručíka Antona Kupca, zložená z
mužov tunajšej obce, postavila hliadky na
všetky smery, odkiaľ boli očakávané nemecké
bandy. Pri stretnutí s nepriateľom poručík
Anton Kupec a kpt. Ján Benko zorganizovali
38 občanov. Po polhodinovom boji bolo
zabitých 68 Nemcov. Kpt. Benko nariadil
ústup, ale poručík Anton Kupec dal povel za
každú cenu ich nepustiť do obce a neustúpiť.
Rozprášené nemecké bandy sa sústredili
znovu a pokúsili sa vniknúť do obce dolinou
Brotovo, kde čakalo 15 odhodlaných chlapcov
na čele s por. Kupcom na ďalší útok Nemcov.
Znovu kpt. Benko nariadil ústup, nato však
por. Anton Kupec dal príkaz ďalej bojovať a
za žiadnu cenu nepustiť Nemcov do obce.
Po celonočnom namáhavom boji sa por. Kupec dopočul, že od Hronca idú 3 čaty Nemcov,
proti ktorým zasa zorganizoval boj, v ktorom
bolo zabitých 26 nemcov. Počas boja prišla už
očakávaná ČA, ktorá nemecké bandy z našej
obce vyhnala a tým sa skončil úspešný boj v
našej obci.
Nebyť por. Antona Kupca pri organizovaní
miestneho obyvateľstva proti nemeckým
banditom, bola by obec Čierny Balog i s
osadami vypálená, ako sa vyjadrili nemeckí
zajatci pri výsluchu. Duchaprítomnosťou a
neúnavnou prácou poručíka Antona Kupca
sa zachránilo 7000 obyvateľov tunajšej obce.
V boji s nemeckými okupantmi bol por.
Anton Kupec pre miestne obyvateľstvo osobným príkladom a svojou odvahou, statočnosťou a neúnavnou prácou povzbudzoval
miestnych bojovníkov až do úspešného
ukončenia boja.
V Čiernom Balogu dňa 13.augusta 1945.
Túto bojovú charakteristiku podpísalo 15
funkcionárov MNV v Čiernom Balogu“. Koniec
uvádzaných citátov.
Podplukovník Jozef Belko, zomrel na následky automobilovej nehody 5. júla 1965.
Pochovaný je v Bratislave na cintoríne v
Slávičom údolí. Tam zanechal manželku
Elenu (žijúca 92 rokov), deti Elenu, Jozefa,
Evu a Janku. Z nich už žije iba dcéra Eva (64
rokov) v BanskejBystrici.
Na Čiernom Balogu v osade u Fajtov - ulica
Slnečná, žije jeho neter po bratovi Jánovi
(*1910) Anna Turňová (*1948), ktorá poskytla tieto doplňujúce informácie.
Text: Milan Kováčik - Brezno 09. máj 2015
Literatúra:
1./ Jozef Belko - Zápisník z východného
frontu. Vydavat. politickej literatúry - Bratislava 1965
2./ Pavel Mičianik - Slovenská armáda v
ťažení proti Sovietskemu zväzu I - IV diel.
Vydavateľ Dali-BB, s.r.o. Banská Bystrica
2007-2009
3./ Milan Kováčik - Čierny Balog v Slovenskom národnom povstaní.
Vydavateľ A grafik s.r.o. Banská Bystrica 2014
4./ Ján Zemko a kol. - Čierny Balog, partizánska obec. Vydavateľstvo Osveta Martin 1975
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7
SPOMIENKY

Pracoval vždy do únavy, pokoj sebe nedoprial.Srdce jeho zlaté bolo, každému len
dobré prial.Stíchol dom, záhrada a dvor, už
nepočuť jeho kroky v ňom.Ako je ťažko bez
neho žiť, keď nemá kto poradiť i potešiť.
Ako mu z očí žiarila dobrota, tak nám bude
chýbať do konca života.
1.4.2015 uplynulo 20 rokov čo nás navždy opustil náš otec
Jozef Giertl z Čierneho
Balogu - Komov.
S láskou a úctou spomínajú syn Jozef a dcéra
Darina s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Zhasli oči,ktoré sme radi mali,pracovité
ruky,ktoré nám vždy s láskou pomáhali.
Ďakujeme za všetko,aj keď nie si už medzi
nami,v našich srdciach zostávaš stále s
nami.Márne Ťa naše oči všade hľadajú,márne po tvári slzy stekajú.
Dňa 2.5.2015 uplynul smutný rok ako
nás opustil
Adam Salwa.
S láskou a bolesťou v srdci naňho stále myslia a
spomínajú:manželka Ľubica,syn Martin,dcéra Silvia,otec,súrodenci,svokra,kmotrovci,švagrovci a
ostatná rodina.
Kto ho poznal,spomenie si,kto ho mal
rád,nikdy nezabudne!
Sú vety, ktoré už nikdy nepovieme, sú chvíle, na ktoré nikdy nezabudneme. Sú okamihy, na ktoré spomíname.
5.5.2015 uplynulo 8 rokov od smrti syna, brata,
švagra, uja a krstného
otca
Vojtecha Kvietka.
Spomína smútiaca rodina
Zavrel si oči, chcelo sa Ti spať, ani si netušil, čo to má znamenať. Srdce ubolené
prestalo biť, nebolo lieku, aby si mohol
žiť. Smútok a ticho dolieha na náš dom,
veľmi nám chýbaš, otec drahý, v ňom. Nič
viac Ti už nemôžeme dať,
len kyticu kvetov na hrob
a spomínať.
Dňa 11.5.2015 uplynulo
15 rokov od úmrtia
Ing. Jozefa Turňu.
S láskou a úctou spomína
manželka, dcéry s rodinami a ostatná rodina.
Hoci si odišiel a niet Ťa medzi nami, v našich srdciach žiješ spomienkami ...
Dňa 6.mája 2015 si pripomenieme 50.výročie úmrtia
Jána Štulrajtera- Dubcove
z Nového Krámu.
S láskou a úctou spomínajú syn Jozef
s manželkou Máriou a vnučka Marta s
deťmi Martinom a Michalom.
Nečakane si odišiel z nášho života, my
ostali sme sami, naveky budeš v srdciach
tých, čo Ťa milovali ...
8. 5. 2015 sme si pripomenuli smutné 5.výročie
úmrtia
Miroslava Kunštára.
S láskou spomínajú manželka Anka, syn Lukáško,
Jakub, brat Peter s rodinou a ostatná rodina.

Kyticu kvetov na hrob dávame, s vďakou a úctou
spomíname.
28 rokov od smrti
Jozefa Medveďa
od Medveďov uplynulo
9. 5. 2015.
Spomína sestra, brat, švagriná, netere a
synovci s rodinami.
Odišiel si náhle, na rozlúčku si nám nedal
čas, ale dvere spomienok nechal si otvorené
dokorán. Tak ako hviezda na nebi žiari, aj
Tvoj úsmev na tvári sa nám v spomienkach
zjaví.
Dňa 11. 5. 2015 uplynulo
15 rokov od tragickej smrti môjho milovaného syna
Jožka Baliaka.
S láskou spomína mama,
brat Janko s rodinou a celá
rodina.
Kto ho poznal, spomenie si, kto ho mal
rád,nezabudne...
Dňa 13.5.2015 si pripomíname prvé výročie úmrtia
Štefana Medveďa
z Jánošovky.
S láskou a úctou spomína
manželka, synovia Jozef,
Ľubomír a Pavol s rodinami, dcéra Mária s rodinou,
vnúčatá a pravnúčatá.
Hoci si odišiel bez slova a na rozlúčku nebol
čas, spomienky na Teba ostanú navždy
v nás.
Dňa 15. 5. 2015 si pripomenieme 30. výročie
úmrtia
Pavla Hericha.
S láskou spomína mama,
bratia a sestra s rodinami.
Odišiel si, v srdci bolesť zanechal, tak rýchlo
a bez rozlúčky, to nik nečakal. Slza nám steká po líci, zabudnúť sa nedá, aj keď hľadíš na
nás z neba. Čas plynie ako tichej vody prúd,
kto Ťa mal rád, nevie zabudnúť.
Dňa 16.5.2015 by sa bol
dožil 60 rokov
Jozef Belko.
S bolesťou v srdci na neho
spomínajú sestry Marta a
Zuzana s rodinami, bratia
Dušan a Ján s rodinami.
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, pri
plamienku sviečok na Teba myslíme. Osud
Ti nedoprial s nami dlhšie byť, no v našich
srdciach budeš navždy žiť.
Dňa 16.5.2015 si pripomenieme 11.výročie
úmrtia nášho drahého otca a starého otca
Štefana Kováčika (Krkoškove).
7.6.2015 budeme spomínať na jeho nedožité
91.narodeniny.
S láskou syn Miroslav s
rodinou, syn Ľubomír s
rodinou a dcéra Darina s
rodinou.
S tichou spomienkou k hrobu chodíme, pri
plamienku sviečky sa modlíme. Po krátkych
cestách chodili sme spolu, na dlhú cestu odišiel si sám. Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechal si všetkých, ktorých si mal rád.
Dňa 19.5.2015 si pripomenieme 5.výročie úmrtia
Milana Klimenta.
S láskou a úctou spomína manželka, syn, dcéra,
vnučky Kristínka a Julka a
ostatná rodina.

Čas ubieha, zastaviť sa nedá, na nášho
brata a švara zabudnúť sa nedá.
Dňa 21.5.2015 si pripomenieme 10.výročie smrti nášho brata, švagra a strýka
Jána Motyku
z Dobroče.
S láskou spomína sestra a bratia s rodinami.
Už len kyticu kvetov na hrob Ti môžeme dať
a s úctou a láskou spomínať.
Dňa 21.5.2015 uplynú dva roky ako zomrel môj manžel, otec, starý otec a príbuzný
Juraj Hronec z Brezna.
Spomínajú manželka, synovia a dcéra s
rodinami, vnúčatá Zdenko, Katka, Riško a Erika.
Od života pre seba nič si
nežiadal, všetko len pre
svoje deti a rodinu. Svoje
zlaté srdce celé si nám dal,
večný kľud nech dá Boh Ti
za odmenu.
Dňa 23.5.2015 uplynie 5 rokov čo nás
opustil manžel, otec, starý otec, svokor
Ján Pančík
– Maryškove.
Spomínajú manželk a
Anna, dcéry Marta, Janka, Eva a Ľuba s rodinami.
Len kytičku kvetov z lásky
Ti na hrob môžeme dať,
pokojný spánok Ti priať. Modlitbu tichú
odriekať a s bolesťou v srdci na Teba spomínať.
Dňa 24.5.2015 si pripomenieme nedožitých 60 rokov
Františky Hollej.
S úctou a láskou spomínajú dcéra s rodinou, synovia s rodinami,
sestry s rodinami a ostatná rodina.
Čas plynie a nevráti, čo
vzal, zostali len spomienky a žiaľ. Otec, to slovo je
cennejšie ako hocijaké iné
na svete,aj keď už nie si medzi nami, my
nezabudneme.
Dňa 26. mája 2015 uplynú 3 roky, čo nás
navždy opustil manžel, otec a starký
Štefan Štulrajter
z Čierneho Balogu - Dobroče.
S láskou a úctou spomínajú manželka Milka, dcéry
Janka, Marika a Ivetka s
rodinami.
Ďakujeme všetkým, ktorí
si spomenuli.
Navždy ostaneš v našich
srdciach ...
Dňa 16.5.2015 si pripomenieme nedožitých 80
rokov a 29.5.2015 6.výročie úmrtia nášho otca,
starého a prastarého otca
Jozefa Vozára.
Spomínajú manželk a,
dcéry s rodinami a synovia s rodinami.
Deň po dni sa míňa, v smutnom kalendári
rok s rokom si ruku podá zas. Čas nezmazal
vrásky z našich tvárí a bolesť ukrytá hlboko je v nás.
Dňa 30.5.2015 si pripomenieme 40.výročie úmrtia
Jozefa Zemka z Krámu.
S láskou a úctou spomína
manželka, synovia a dcéry
s rodinami.

Upozorňujem všetkých, ktorí nemajú zaplatené nájomné za hrobové
miesto, aby tak urobili v čo najkratšej
dobe!
Nájomné za hrobové miesto
Obdobie : 1.1.2012 – 31.12.2016
Poplatok :
1 hrobové miesto = 12.- €/5 rokov
1 urnové miesto = 6.- €/5rokov
1 detský hrob = 5.- €/5 rokov
Platba :
Osobne v pokladni obecného úradu
Poštovou poukážkou
Internet bankingom
Bližšie informácie :
Miroslava Rosíková Obecný úrad –č.d. 3
č.t. 048/6304310, 0918 112254
ciernybalog@ciernybalog.
Ďalej upozorňujeme, že akékoľvek práce v cintoríne je potrebné nahlásiť na
obecnom úrade, nakoľko môže dôjsť k
poškodeniu cudzieho majetku. Každý
je povinný dodržiavať Prevádzkový poriadok cintorínov v obci Čierny Balog !

Organizácie, s ktorými má obec
Č.Balog uzatvorené zmluvy o
odbere a spracovaní odpadov
Zberne surovín Žilina, a.s.
Žilina , Kragujevská 4
Papier, lepenka, noviny, časopisy, šrot
železný, PET fľaše, PE fólia, PE prepravy,
sklo farebné a biele
Metal Servis Recycling s.r.o.
Banská Bystrica, ČSA 24
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia
Kuruc Company, s.r.o.
Veľké Lovce 393
Nápojové kartónové obaly
MACH TRADE s.r.o.
Niklová ul., Sereď
Batérie z komunálneho odpadu, olovené
batérie
POČET VYDANÝCH OSVEDČENÍ O ZÁPISE DO EVIDENCIE SHR
Chov oviec, dojníc a hovädzieho dobytka 2
POČET ZRUŠENÝCH OSVEDČENÍ O ZÁPISE
DO EVIDENCIE SHR 3

OBEC ČIERNY BALOG
v súlade s ustanovením § 9 ods. 2
zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení
v znení neskorších predpisov
vyhlasuje

VEREJNÚ ZBIERKU
na vybudovanie pamätníka
JOZEFA DEKRETA MATEJOVIE
Doba trvania verejnej zbierky:
od 1.3.2015 do 31.12.2016
Miesta určené na prijímanie
fin. príspevkov:
Obecný úrad v Č. Balogu – pokladňa
v dňoch PO, UT, ŠT od 7.00 h
do 15.00 h., v stredu do 17.00 h, v
piatok do 13.00 h
Finančné príspevky je možné
zasielať aj na bankový účet
2001545001/5600
IBAN: SK72 5600 0000 0020 0154 5001
BIC KOD BANKY: KOMASK2X s uvedením variabilného symbolu 1774.
Ing. František Budovec, starosta obce
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V nedeľu 19.apríla 2015 sa konala „Výročná
členská schôdza Základnej organizácie
Slovenského zväzu záhradkárov Čiernom Balogu“. Na tejto schôdzi si prítomní,
okrem iného, pripomenuli vznik a založenie organizácie ovocinárov. Tento rok
si pripomíname 50.výročie jej založenia.
Ako k tomu došlo ? Budem spomínať. V
novembri 1964 bola usporiadaná v Brezne
prednáška o ovocinárstve, prednášal vtedy
začínajúci ovocinár profesor Ivan Hričovský. Tejto prednášky som sa zúčastnil ja
a teraz už zosnulý Rudko Kováčik. Táto
prednáška na nás tak zapôsobila, že sme
začali rozmýšľať o založení organizácie
ovocinárov. Netrvalo dlho a už v januári
1965 sme založili Základnú organizáciu
Slovenského záhradkárskeho zväzu. Prvým
predsedom sa stal Rudko Kováčik, ja som
bol tajomníkom. Po dvoch rokoch sme si
funkcie vymenili. Na začiatku mala organizácia 25 členov. Na členských schôdzach
sme sa stretávali v Základnej škole Jánošovka. Výborové schôdze sme mávali u nás
doma. Počet členov organizácie narastal v
rokoch 1973-1979 – naša organizácia mala
vyše 100 členov. Vznikol problém, kde
sa stretávať na prednáškach a členských

Nie je to tak dávno, čo sme si pripomenuli 70. výročie oslobodenia obcí Horehronia, mesta Brezna, Čierneho Balogu
a ďalších. V týchto dňoch si pripomíname
70 výročie skončenia 2. svetovej vojny a
Dňa víťazstva nad fašizmom. Zároveň si
Slovensko pripomína 96. výročie tragickej
leteckej havárie významnej osobnosti
slovenského národa generála Milana Rastislava Štefánika, ktorého socha zdobí námestie mesta Brezna. Pripomíname si nezabudnuteľný deň keď sa svetom rozletela
správa, že dlhá, strašná vojna sa skončila a
tie roky úzkosti, utrpenia všadeprítomnej
smrti, už patria minulosti. Máme tu šesťdesiatusiedmu jar - jar slobody a mieru, jar
naplnenú spomienkami na obete padlých
na frontoch, zahynutých v koncentračných
táboroch, ktorí sa stali obeťami fašistickej
zvôle a krutosti vojny. Nesmieme zabúdať
ani na ešte žijúcich odbojárov ktorí bojovali za slobodu slovenského národa. Tak
ako plynie čas od tejto udalosti, tak od nás
žiaľ, ale zákonite čoraz viac opúšťajú naše
rady priami účastníci, či pamätníci. Spolu
s nimi ako keby odchádzala aj historická
pamäť. Druha svetová vojna sa dotkla 61
štátov, bojovalo sa na ploche viac ako 22,5
milióna km2, zmobilizovalo sa 110 miliónov vojakov. Na bojiskách a v zázemí pod
troskami domov aj v plynových komorách,
v zákopoch a rozstrieľaných tankoch zahynulo najmenej 55 miliónov ľudí, z toho
13 milión v koncentračných táboroch, 35
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schôdzach.
V roku 1972 sme zorganizovali autobusový zájazd do Žiliny – Trnového, kde
mali postavený vlastný Dom ovocinárov.
Na základe prehliadky tohto stánku sme
si povedali, že postavíme aj my podobný
Dom ovocinárov, ba ešte krajší. Pustili sme
sa do veľkého diela, Podarilo sa. Nadšenie
a snaha priniesli svoje ovocie. Projekt nám
vypracoval, tak ako v Trnovom, architekt

Pri výstavbe Domu ovocinárov odpracovali
členovia dobrovoľne neuveriteľných 15
000 brigádnických hodín. Treba povedať,
že hlavným organizátorom výstavby bol
Rudko Kováčik, bola to jeho srdcová záležitosť. Za jeho snahu a ochotu mu patrí
srdečné poďakovanie.
Okrem členských a výborových schôdzí
sme v Dome ovocinárov poriadali odborné
ovocinárske prednášky. Prednášateľom

Ovocinári oslavovali ....
Ing. Škarupa. Odmena za tento projekt
bolo 12 ovčích koží . S výstavbou sme
začali v roku 1973 a trvala do roku 1976.
Uvediem niekoľko zaujímavostí – aby
sme získali tehly na stavbu, chodili sme
rozoberať staré budovy na Píle Jánošovka,
ďalej sme chodili zbierať veľké skaly – gule
na Komove pastvu. Za zmienku stojí aj
skutočnosť, že na začiatku výstavby sme
sa skladali po 200.- Kčs. To však všetko
bolo málo. Aby sa stavba mohla dokončiť,
vtedajšie MNV ju zobralo do „Akcie Z“.
Zariadenie do budovy, ako stoly a stoličky,
nám venoval vtedajší ÚV SZZ v Bratislave.

boli odborní inštruktori z odboru ovocinárstva.
Za tých 50 rokov prednášali : Prof. Kopec, major
Chromek, Dr. Špeník, Kováč a v posledných rokoch
najmä náš priateľ, predseda OV SZZ v Banskej Bystrici Julko Adamove.
V určitom období mala
naša organizácia aj vlastnú hudobnú skupinu „Gladiolus“ a skupinu „Mladí
záhradkári“. Pre svojich
členov sme usporadúvali autobusové zájazdy na
Agrokomplex v Nitre, vzorovú záhradu manželov
Žabkovcov v Turčianskych
Tepliciach, ovocný sad v
Prievidzi a v Chtelnici a už
skôr spomenuté Trnové.
V Dome ovocinárov sme usporiadali rôzne
výstavy, ako napr. „Celoslovenská výstava
gladiol“, vlastné dopestované plody ovocia
a zeleniny, ručné práce a pod.. Niektoré
naše členky – ako Marta Kováčiková, sa
zúčastňovali v aranžovaní kvetov v Banskej
Bystrici.
V Dome ovocinárov, okrem uvedených
akcií, sa konali svadby, kary, stretnutie
jubilantov, stretnutia žiakov zo škôl, premietanie filmov, spoločenské zábavy.
Nedá mi, aby som nespomenul, že za tých
50 rokov sa vystriedali vo funkcii predsedu

Druhá svetová vojna
miliónov bolo trvale zmrzačených, v koncentračných táboroch zahynuli celé rodiny, boli vyvraždené a vypálené celé obce,
len na Slovensku bolo vypálených 102
obcí, ktoré majú vo vypálenej obci Kalište
v sade života svoj pamätný ovocný strom,
na trosky boli premenené mnohé mestá Je
potrebné vzdávať pietnu úctu osloboditeľom Slovenska - Sovietskej armáde, ktorá
niesla hlavnú ťarchu bojov vojskami 2. a
4. ukrajinského frontu, rumunskej 1. a 2.
armáde, vzdušným silám USA a Anglicka,
sovietskej, anglickej a americkej misii na
našom území, L ČSA, bojovníkom SNP,
partizánom a ich pomocníkom, ilegálnym
pracovníkom a všetkým, čo bojovali na
frontoch v protifašistickom zápase v Poľsku, Francúzsku, vo Veľkej Británii, Juhoslávii, na Strednom východe a na všetkých
bojiskách veľkej antihitlerovskej koalície.
Bola to previerka spoločenských režimov
tej doby, systémov ľudskej spoločnosti
na našej planéte, previerka ľudského
činiteľa - ľudskosti proti neľudskosti. Táto
najkrutejšia vojna zanechala v histórii 20.
storočia nezmazateľný záznam ľudskej tragédie nielen pre tých, čo vojnu prežili, ale
aj pre nadchádzajúce generácie. Zároveň
boj proti nemeckému nacizmu a fašistickej
ideológii zostane navždy v histórii ľudstva
jeho najsvetlejšou stránkou. Nemusíme

pripomínať plány Hitlera, čo by sa bolo
odohralo s ľudstvom najmä v Európe,
ale aj ďalších regiónoch sveta. Bola to
vysoká morálna a mravná sila bojujúcich
generácií, keď neváhali obetovať aj svoj
život za slobodu národa. Boli to príklady
vlastenectva aj pre dnešné dorastajúce
generácie. 2. svetová vojna bola veľkých
ponaučením, že zlo je možno odstrániť len
zjednotením síl na zastavenie zla.
Pripomeňme si, že nevšímavosť, ľahostajnosť, nejednotnosť vtedajších mocností, vytvorili podmienky pre expanziu v
2. svetovej vojne namiesto toho, aby bolo
dané stop vojnovému svetovému požiaru
a z neho vyplývajúcim tragédiám ľudstva
na našej planéte. Čím ďalej sa vzdiaľujeme
od skončenia 2. svetovej vojny, o to väčší
význam má zabraňovať falšovaniu histórie,
nedopustiť jej prekrúcanie. Prekrúcanie
historických faktov vedie až k historickému revizionizmu. Následne to znižuje
povedomie národa k jeho vlasteneckému
cíteniu, najmä u dorastajúcej generácie, ktorá ťažké a kruté vojnové obdobie
nezažila. Pri výchove mladých generácií
absentujú hlavné články pre zvyšovanie
povedomia v rodine, škole, ale aj v spoločnosti. Ten veľký deň, keď pravda zvíťazila
nad lžou a spravodlivosť nad bezprávím,
dnes už, žiaľ málokoho zaujíma. Jeho

: Rudolf Kováčik, Ján Lehocký, Jozef Štulajter, Monika Kindernayová a Pavol Sitarčík,
teraz Jozef Belko.
Základná organizácia zabezpečovala pre
svojich členov, ale aj ostatných občanov,
progresívne odrody ovocných stromkov
a kríkov. Za tých 50 rokov sa dostalo do
našich záhrad tisíce stromkov.
Tejto činnosti som sa venoval ja, Anton
Kováčik a v posledných rokoch Jozef Belko.
Keď bol postavený Dom ovocinárov, bolo
potrebné upraviť jeho okolie. Objednali
sme pásový traktor, ktorý rozoral medze s
množstvom skál. Vykopali sme jamy a posadili sme ovocné stromky. Nakoniec sme

celý areál oplotili. Tak vznikol ovocný sad.
Chcem ešte spomenúť, že za tých 50 rokov
opustilo (zomrelo) naše rady 38 členov.
Záverom mám dôležité želanie. My –
staršia generácia – sme postavili Dom
ovocinárov, vysadili ovocné stromky a
oplotili ovocný sad. Vy – mladšia generácia – snažte sa tieto hodnoty zachovať pre
budúcnosť.
Spomínal Ján Lehocký
Foto : Štefan Vozár
Na fotke : Dom ovocinárov Čierny Balog
výročie si zväčša každoročne pripomínajú
tí, pre ktorých je jeho odkaz stále živý. Tí,
ktorí prežili hrôzy vojny poznajú nedoceniteľnú hodnotu ľudskej spolupatričnosti,
obetavosti a vzájomnej úcty.
Dnešná stredná a mladá generácia vo
veľa prípadoch berie život ako samozrejmosť, nakoľko protifašistický odboj
má vzdialený ,nemala a nemá dostatok
pravdivých informácii o krvou vykúpenej
slobode. Súčasťou pravdivej histórie sú
pamätníky, cintoríny, názvy námestí ulíc
a ďalšie. práve ony majú tú symbolickú
moc, ktorá dokáže vplývať na občanov,
na uvedomenie si svojej identity a cenu
svojej slobody. Na území Slovenska je
pochovaných 60 959 vojakov červenej
armády, 10 435 rumunských vojakov a 1
736 príslušníkov I.ČSA . Len vo Zvolene na
cintoríne sovietskej armády spí svoj večný
sen 17 000 vojakov sovietskej armády
na cintoríne rumunskej armády 11 000
rumunských vojakov. Na Slovensku bolo
umučených a zavraždených 5 300 ľudí,
po vojne bolo odkrytých 211 hromadných hrobov. Nezabúdajme na odkaz SNP
Nedovoľme zabudnúť na obete 2.svetovej vojny - na krvou vykúpenú slobodu,
pripomínajme ich mladým generáciám.
V okolí máme cintoríny, hroby padlých
bojovníkov, pamätné tabule, zastavme sa
a vzdajme tichú spomienku.
Anton Pôbiš tajomník ZO SZPB.
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ŠTATISTIKA

Počet obyvateľov k 12.04.2015 : 5 121 muži 2 528 ženy 2 593
Počet odhlásených obyvateľov z trvalého
pobytu v obci v mesiaci apríl : 2
Počet prihlásených obyvateľov k trvalému
pobytu v obci v mesiaci apríl : 0

UZ A V R E L I M A N Ž E L S T V O
Štefan Ridzoň – Katarína Syčová
Pohronská Polhora – Č.Balog, Krám
Leoš Hrico - Viera Medveďová
Banská Bystrica – Č.Balog, Medveďov
Veľa šťastia na spoločnej ceste životom !

INZERCIA
● Ponúkam prepravu osôb na 9 miestnom klimatizovanom mikrobuse na nákupy do Poľska, Maďarska, Rakúska
tel. 0949 553 045
● Predám alebo dám do prenájmu časť
rodinného domu v Čiernom Balogu –
Dobroči – LEN SERIÓZNE !
č.t. 0917 268417
● Ponúkam k pravidelnému odberu kozie
mlieko v lokalite Dobroč, Pusté. mob.
0908 508 491
● Predám kŕmný chlieb, múku, otruby.
Doveziem č.t. 0908275060
● Predám pozemok v Č. Balogu – v m.
časti Krám. 0908 946901
● Predám hrobové miesto v cintoríne
Čierny Balog. aInfo č.t. 048/612 2296.
● POSKYTUJEM PÔŽIČKY BEZ SKÚMANIA REGISTROV DO 1.500.-€ - Č.T. 0918
102 390
● Te p o v a n i e k o b e r c o v, á u t , g a u čov, p o s te l í , d e z i n fe k c i a ozó n o m
0908 212 242“
● Kúpim ohrievač vody na pevne palivo/drevo (v dobrom stave a funkčný).
Tel.:0908 376 703
● Predám za symbolickú cenu poháre na
zaváranie. Informácie 0911 436 587.
· Daroval by niekto starý kredenc ? Z
dreva (nie z preglejky), môže byt aj v zlom
stave. Prípadne aj odkúpim za symbolickú
cenu. 0908 376 703
● Predám rodinný dom s hospodárskou
budovou u Komov, ul. Školská 18. Č.t.
0904 541165.
● Zháňame starodávne, ale zachované,
vybavenie domácnosti: vešiak na kabáty,
kuchynské stoličky, lavica, kredenc, hrnce, luster a iné. Tel.: 0905 213314, 0907
828038.
● Predám detskú stenu. Kontakt 0911
159435
● Predám zachovalú válendu vo veľmi
dobrom stave. Kontakt : 0908 086081
Cena : 50.-€
● Predám ohrievač vody na pevné palivo
(drevo). Cena dohodou ! č.t. 0904 560577
● Predám palivové drevo – bukové, cena
35.-€ 1m. č.t. 0908 915 580
● Predám elektrickú zváračku s príslušenstvom, UH 1000 l nádobu na vodu,
kovovú aj drevenú postieľku. Kontakt :

0911 296 695
● Predám sedaciu súpravu – gauč+2
kreslá+2taburetky, farba zeleno-hnedá,
rozťahovacia, úložný priestor. Cena dohodou ! Informácie č.t. 0904 049041
● Predám komodu – starodávnu, opravovanú. Inf. č.t. 0905157348
● Predám rodinný dom v miestnej časti
Krám. Č.t. 0919 329634
● Predám ihneď obývačkovú stenu, v zachovalom stave. Cena dohodou.
Kontakt : 0907 167880

OBCHOD S PALIVOM
vám ponúka v tohtoročnej sezóne
nasledovné pevné palivá :
- Hnedouhoľné brikety 100 kg/20.- €
- Hnedé uhlie

100 kg/18.- €

- Drevené brikety

10 kg/2.- €

Objednávky : 0907 870061

PROBUGAS

Najkvalitnejší
Propán Bután plnený na 100%
10 kg – 13,90 €
2 kg – 5.-€

Obec Čierny Balog, zastúpená starostom obce Ing. Františkom Budovcom v súlade s § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zverejňuje zámer obce na PRIAMY ODPREDAJ:
„Budovy bývalej lekárne so súp. číslom 79 a pozemkov,
parcely KN-C 133/1 zast. pl. o výmere 235 m2 , 133/2 zast. pl. o výmere 176 m2 /vytvorené geom. plánom
čz. 44563116-080/2013 z pozemku KN-C 133 , KN-C 134 zast. pl. o výmere 110 m2 v kat. úz. Čierny Balog.“
za nasledovných podmienok:
1. Minimálna cena:
Minimálna ponúknutá cena nesmie byť nižšia ako je všeobecná hodnota stavby
a pozemkov určená znaleckým posudkom a to 32 800 EUR. Ku kúpnej cene budú
pripočítané náklady na vypracovanie znaleckého posudku.
2. Súhlas so zriadením vecného bremena:
Podmienkou prevodu majetku obce je zriadenie vecného bremena spočívajúce
v práve prechodu cez pozemok, parcela KN-C 133/2 k pozemku, parcela KN-C
133/3, na ktorom sa nachádza vodná stavba – SEPTIK SM 9 (vlastník obec Čierny
Balog). Záujemca bude po prevode vlastníctva povinný umožniť na zaťaženom
pozemku vstup, prechod automobilmi, mechanizmami a pešo za účelom výkonu
prác spojených s údržbou, prevádzkou, kontrolou, odstraňovaním porúch a vykonávaním opráv vodnej stavby – SEPTIK SM 9, resp. za účelom výstavby novej
vodnej stavby pre čistenie odpadových vôd. Vecné bremeno bude v prospech
obce zriadené bezodplatne na dobu neurčitú.

Michal Pôbiš - hlavná 228
Tel. č. 0918 347 983

3. Súčasťou ponuky bude zámer záujemcu na ďalšie využitie kupovaných
nehnuteľností.

Plyn FLAGA – Pezinok

4. Termín doručenia ponúk: 15.05.2015 do 12.00 h.
Záujemcovia predložia ponuky s uvedením ceny v zalepenej obálke označenej
heslom „Odpredaj budovy bývalej lekárne a pozemkov“. Na obálku je potrebné
uviesť meno a adresu záujemcu.

10 kg – 12.- €
2 kg – 3,50 €
Kontakt : Marta Auxtová – Č.Balog,
Medveďov č.t. 0907629843

SK PLYN

Vždy najvýhodnejší
PROPÁN-BUTÁN

s dovozom fľaše až k Vám !

2 kg – 5.-€
10 kg – 14,70.-€
33 kg – 42.-€
ROZVOZ DOMOV !

Č.Balog – Pusté 582 č.t. 0917 512916
MIROSLAV ŠVANTNER
brúsenie podláh č.t. 0905 918934

Základná organizácia
Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov
– Čierny Balog

V mesiaci máj blahoželá :
Anna Donovalová
– Čierny Balog, Krám
91 rokov

Otváracie hodiny:
Utorok: 10:30 – 22:00
Streda: 10:30 – 22:00
Štvrtok: 10:30 – 22:00
Sobota: 11:30 – 22:00
Nedeľa: 13:00 – 22:00
Pondelok: zatvorené

Tešíme sa na Vaše návštevy
a objednávky
Hlavná 197/19 Čierny Balog

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE

Platí od 1.5. do 30.9. 2015
(Letná sezóna)

5. Adresa doručenia ponúk:
Obec Čierny Balog, Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog
Zámer bol schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva v Čiernom Balogu
č. 36/2015 zo dňa 26.03.2015.
Bližšie informácie na Obecnom úrade v Čiernom Balogu alebo telefonicky na
č. 048/6304328, 048/6304316
Ing. František Budovec
Starosta obce

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE
- prenájom nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska

Obec Čierny Balog v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory
v budove Zdravotného strediska v Čiernom Balogu, ul. Závodie, súp. č. 5 vo vlastníctve obce Čierny Balog, zapísanej na LV č. 1360 v k.ú. Čierny Balog.
Ide o nasledovné priestory:
- Šatňa a denná miestnosť - 13,2 m2
- Príprava liečiv – 13,6 m2
- Umyváreň – 7,7 m2
- Sklad – 12,7 m2
- Oficina – 11,9 m2
- Čakáreň – 5,2 m2
- Spojovacia chodba – 2,6 m2
- Kancelária – 8,8 m2
- Chodba – 19,9 m2
- Soc. zariadenie – 2,9 m2
- Spoločná chodba 14 m2
Účel nájmu: Podnikateľská činnosť – poskytovanie lekárenskej starostlivosti,
prevádzkovanie lekárne.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že je v záujme obce kontinuálne poskytovanie lekárenskej starostlivosti a obec neeviduje iné žiadosti o
prenájom priestorov na účel prevádzkovania lekárne.
Bližšie informácie na Obecnom úrade v Čiernom Balogu alebo telefonicky
na č. t 048/6304314-16, 6304328.
Zverejnenie zámeru bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva č.
45/2015 z dňa 23.4.2015.
V Čiernom Balogu, 04. 05. 2015
Ing. František Budovec
starosta obce
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Slávik Slovenska 2015
Aj tento rok prebehla na našej škole
súťaž v speve ľudových piesní, ktorá má
už dlhoročnú tradíciu a tento ročník bol
jubilejným, dvadsiatym piatym.
Dňa 16.apríla svoje spevácke talenty
predviedli žiaci prvých, druhých a tretích
ročníkov. Prvé tri priečky obsadili Emanuel
Kvietok z II.A triedy, Tomáško Prečuch z II.B
triedy a Natálka Mešťanová z I.B triedy.
O týždeň neskôr sa konalo kolo aj v II.
a III. kategórii. Súťažili v ňom žiaci štvrtých
až deviatych ročníkov. V druhej kategórii

zvíťazil Patrik Giertl zo IV.B triedy, druhé
miesto obsadil Pavol Kováčik zo IV.A a tretie miesto Daša Babiaková z V.A triedy.
V tretej kategórii si prvé miesto vyspieval Jakub Kvietok zo VII.A, druhé miesto
Peter Giertl z IX.B a napokon trojicu ocenených uzatvorila Margita Skubáková
z IX.A tiredy.
Víťazom blahoželáme a držíme palce pri
ďalšej reprezentácii našej školy na okresnom kole v Brezne.
Mgr. Veronika Strigáčová

Zberom papiera podporiť peknú
myšlienku
sa rozhodla Základná škola, Jánošovka,
ktorá chce financiami získanými zberom
papiera, aj kartónov, podporiť verejnú
finančnú zbierku na vybudovanie pamätníka Jozefa Dekréta Matejovie.
Zber v škole prebieha naďalej do konca
školského roka, každý pracovný deň,
v čase od 7:00 do 19:00. Dúfajme, že škole

sa vďaka iniciatíve žiakov aj ich rodičov
podarí prispieť čo najvyššou čiastkou. Aj
takouto aktivitou sa žiaci školy snažia napĺňať odkaz nášho rodáka, ktorého práca
svojím významom prekročila hranice
Slovenska: „Zachovajme lesy potomstvu,
lebo oni sú predpokladom udržania života na Zemi.“
Mgr. Ivana Kováčiková

ĎAKUJEME DOBROVOĽNÉMU HASIČSKÉMU
ZBORU MEDVEĎOVO

Hviezdička v školskom klube detí
1. apríla bolo v našej škole veselo. Konal sa už 6. ročník prehliadky detských speváckych
talentov pod názvom Hviezdička. Deťom, učiteľom a rodičom sa predstavilo 11 detí,
ktoré zaspievali piesne svojich obľúbených spevákov. Diváci vytvorili dobrú atmosféru,
niektorí si aj zaspievali. Odmenu si zaslúžili všetci, ktorí mali odvahu spievať.
Mgr. Renáta Kvietková, ZŠ Jánošovka

za to, že nám umožnili prežiť s nimi pekný deň, nakuknúť do hasičského auta ba
dokonca uhasiť malý požiar a vypočuť si o náročnej práci hasičov. Už sa tešíme na
to, keď vyrastieme a budú z nás hasiči. Dúfame, že o rok sa s Vami stretneme znova.
Ďakujeme hasičom: Monike, Kubkovi, Maťkovi a Jožkovi

Vaši kamaráti z MŠ, Čierny Balog Hlavná

AKTIVITY TERÉNNYCH SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV V MESIACI APRÍL.
TSP a ATSP zorganizovali dňa 20.04-21.04 2015 burzu ošatenia a obuvi, ktorá sa
konala v priestoroch Komunitného centra n. o.
Pravidelne uskutočňujú predškolskú prípravu s deťmi z miestnych častí Vydrovo a Medveďovo, ktoré nenavštevujú materskú školu. Pri práci s deťmi sa
zameriavajú hlavne na rozvoj jemnej motoriky, reči a zvládanie základných
hygienických návykov.
TSP v spolupráci so školou ,príslušníkom OO - PZ Brezno a psychologičkou,
pripravujú pre žiakov 9.ročníka Základnej školy Jánošovka besedu z názvom:
“Vhodné sexuálne správanie v kontexte trestnoprávnej zodpovednosti“,
ktorá sa bude konať v mesiaci máj.
Dana Giertlová
asistentka terénneho sociálneho pracovníka obce Čierny Balog
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
(www.esf.gov.sk)

Celoslovenský deň Zelených škôl
v ŠZŠ Čierny Balog

Už štvrtý rok je naša škola súčasťou
najväčšieho vzdelávacieho ekoprogramu na svete, programu Zelená
škola. V rámci neho sme sa tento rok
zapojili do celoslovenského Dňa Zelených škôl.
23.apríl bol pre žiakov ŠZŠ netradičným.
Do školy síce prišli , ale triedy zostali
prázdne. Ich triedou bola príroda.
Starší žiaci sa vybrali vyčistiť od odpadkov náučný chodník a Skanzen vo
Vydrovskej doline.
Mladší žiaci spolu s pracovníkmi Lesného závodu v Čiernom Balogu vysadili na školskej záhrade stromčeky.
Ujovia lesníci im nielen veľmi trpezlivo
vysvetľovali ako sa o ne majú starať ,
ale pripravili si pre nich aj zaujímavé
edukačné aktivity z lesnej pedagogiky.
A tak si aj naši žiaci môžu povedať, že
prispeli aspoň malým darčekom našej
Zemi k sviatku.
PaedDr. Zuzana Giertlová
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Výsledky okresnej súťažnej prehliadky
Horehronská valaška 2015
v interpretácii hudobného folklóru detí
Kategória 6 – 10 rokov / 1.- 4. ročník ZŠ /
Sólový spev :
1. miesto: Sára Varšová – ZUŠ Heľpa
2. miesto : Patrik Giertl – DFS Malá Kýčera
3. miesto : Janka Balážová – DFS Mladosť
Pohorelá
Tradičné ľud. nástroje :
2. miesto: Juraj Belko – DFS Malá Kýčera
3. miesto: Rebeca Handulová – DFS Telgártčok
Kategória 11 – 15 rokov / 5.- 9. ročník ZŠ /
Sólový spev :
1. miesto: Peter Belko – DFS Malá Kýčera
2. miesto: Nikola Kamzíková – ZŠ Šumiac
3. miesto: Kristína Gandžalová – DFS Mladosť Pohorelá
3. miesto: Dominika Klimková, Bibiána
Hrončeková – ZUŠ Heľpa
Spevácke skupiny :
1. miesto: Spevácka skupina ZUŠ Heľpa
2. miesto: Spevácka skupina DFS Malá
Kýčera
3. miesto: Spevácka skupina DFS Mladosť
Pohorelá
Tradičné ľud. nástroje :
1. miesto: Peter Belko – DFS Malá Kýčera
2. miesto: Peter Giertl – DFS Malá Kýčera
3. miesto: Daniel Pokoš – DFS Telgártčok
Hlavnú cenu, Horehronskú valašku 2015
získala :DFS MALÁ KÝČERA, ČIERNY
BALOG
Gratulujeme Malej Kýčere – výborná
reprezentácia obce v súperení so silnou

„horehronskou“ konkurenciou !
A ĎAKUJEME !
M.Rosíková
Ale ani Folklórna skupina Kýčera nezaháľala. V sobotu 25.apríla 2015 sa v Mestskom dome kultúry v Brezne zúčastnila
„Prehliadky folklórnych skupín NOSITELIA
TRADÍCIÍ 2015“.
Podujatie má za cieľ predstaviť výsledky
práce folklórnych skupín smerujúce k
oživovaniu miestnych tradícií a k ich opätovnému uvádzaniu do života dedinského
spoločenstva.
Zároveň sa snaží podnietiť dedinské
folklórne skupiny k vyhľadávaniu a rekonštruovaniu neznámych, alebo menej známych folklórnych tradícií a k ich tvorivému
spracovaniu do scénických výstupov.
FSk Kýčera svojim pásmom „Od sobáša
ide“ získala Zlaté pásmo s postupom na
Krajskú prehliadku NOSITELIA TRADÍCIÍ
v Banskej Bystrici 19.9.2015.
Tento úspech svedčí o tom, že členovia
svoj voľný čas venujú činnosti, ktorá má
zmysel, je potrebná a pripomína, že netreba na kultúru národa zabúdať !
V mene členov FSk Kýčera ďakujem nášmu „TATOVI“ Paľovi Ťažkému za myšlienku
a trpezlivosť s nami :)
V septembri nám držte prsty !
M.Rosíková

Foto: Internet

NOVINKY MÁJ 2015 –
Miestna knižnica
Pre deti a mládež:
Diabolská zubárka - Walliams David
Volanie divočiny - JackLondon
Bohovia Olympu 4 - Hádesov chrám
- RickRiordan
Pre dospelých:
Láska v plameňoch - McKinley Tamara
V pekle sa neplače- Lenka Gahérová
Pýcha a potešenie - Dayová Sylvia
Šváby - NesboJo
Pýtiine pokyny - Erik AxlSund
Izba v plameňoch - Michael Connelly
Pre gazdinky:
Recepty zo života
25 Moderná slovenská kuchárka
26 Mamičkina kuchyňa
27 Uvarené do 30 minút

PRIPRAVENÍ NA LETO
Ostatné týždne sme mali vo
Vydre naozaj rušno. Finálne sme „doťahovali“ novinky pre návštevníkov
Čierneho Balogu, pripravovali propagačné
a informačné materiály,
objednávali tovar do informačných kancelárií,
zaškoľovali sme nových
spolupracovníkov.
Noví, ale aj vlaňajší kolegovia, okrem iného,
získali základy komunikácie s klientom,
naučili sa pracovať
s deťmi v animačných
programoch Vydry a osvojili si aj
nové vedomosti a zručnosti potrebné na
prácu v informačných kanceláriách.
Pretože sme chceli obnoviť animačný
program Ryžovanie zlata, pre animátorov
sme usporiadali kurz ryžovania ušľachtilých kovov. Kurz bol veľmi zaujímavý.
Viedla ho lektorka Mgr. Mária Pulcová z
Lučenca, ktorá sa s manželom venovala
geologickému prieskumu a dodnes ako
aktívna dôchodkyňa chodí na súťaže
v ryžovaní zlata na Slovensku i v zahraničí.
Ryžovať nás učila na kúskoch medeného
drôtu – aj ten zostáva na dne panvice po
odplavení ľahších nerastov. Na záver pre
nás pripravila súťaž v ryžovaní zlata podľa
riadnych pravidiel zlatokopeckých súťaží.

Do piesku na panvici sme dostali ozajstné zlatinky. Takmer všetky
sme aj vyryžovali a zdobia
naše certifikáty.
Tak teda medzi naše
novinky pre túto sezónu bude patriť aj
ryžovanie ušľachtilých
kovov s inštruktážou,
animačný program Záhrada starej matere, kde je možné
spoznávať bylinky pre úžitok
i pre radosť, ale aj propagácia malého múzea – Pamätnej izby obce
Čierny Balog, ktorá má obnovenú
veľmi peknú národopisnú expozíciu. Obec chceme zviditeľňovať aj
prostredníctvom upomienkových
predmetov predávaných v turistických informačných kanceláriách. Najviac
nás teší tričko s motívom „mám rád Čierny
Balog“, ktoré bolo navrhnuté a vyrobené
na základe našich požiadaviek. Verím, že
takéto tričko budú chcieť mať aj miestni
obyvatelia, preto na základe predloženia
občianskeho preukazu, kde je uvedené
trvalé bydlisko, poskytneme zľavu.
K návšteve TIK-ov vás pozývame kedykoľvek, keď budete potrebovať darček
na reprezentáciu alebo pre niekoho blízkeho. Sortiment je naozaj pestrý, isto si
vyberiete.
M. Heretová

Vydričkin zázračný deň 2015
Medzinárodný deň
detí sa blíži a my vás
pozývame osláviť
ho s nami vo Vydrovskej doline na
podujatí Vydričkin
zázračný deň v so-

botu 30. mája.
Páčilo sa vám spoznávanie prírody v
Čarovnom lese? Alebo testovanie šikovnosti na lanovej dráhe, airsoftovej
strelnici či na iných stanovištiach? Bavili
ste sa pri hrách, súťažiach, maľovaní na
tvár či pri kultúrnom programe? Príďte
opäť medzi nás! Toto všetko, ale aj nové
prekvapenia sme pripravili aj tohto roku.
Začíname o 9.30., vstupné 5 €. Tešíme
sa na vás!
Michaela Heretová
Foto: Lucia Ištvánová

