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December charakterizuje krátky deň ruka v ruke so skorým večerom. V oknách sa rozžíhajú nežné svetielka, a tie šatia do krásy
i stromy v parkoch a záhradách. Obchody a obchodné centrá, médiá ľudí bombardujú ponukami. A my nakupujeme, ponáhľame
sa, chystáme. Predierame sa masami ľudí na vianočných trhoch. Veľa starostí, nervozity a nemálo síl i prostriedkov, aby sme si
konečne spoločne sadli k štedrovečernému stolu.
A človek sa v takej chvíli môže spýtať sám seba, ako vlastne kráčať decembrovým adventným časom ? Čo to teda slávime na
Vianoce? Slávime ich radi všetci, bez rozdielu, tešíme sa na ne s úprimnosťou detskej radosti.
Evanjelium popisuje udalosť narodenia Ježiša Krista. V tom čase kvôli sčítaniu ľudu,
podľa kmeňov a rodov, boli v Betleheme i Mária s Jozefom, v meste, odkiaľ pochádzal Dávid. Oni obaja boli z rodu a kmeňa
Dávidovho.
Keď prišiel Máriin čas, a nenašli lepšie miesto, v pustej stajni,
v jaskyni betlehemského pastiera, sa noc rozjasnila, rozžiarila,
rozjasala. Panna uložila do žľabu pre dobytok, do kolísky,
Kráľa Kráľov, Pána Pánov. Stajňa sa stala kráľovským
palácom. Začali sa napĺňať prorocké slová. A nechýbali ani
králi z ďalekých krajín.
Táto udalosť ovplyvňovala dejiny ľudstva posledné dve
tisícročia. Premieňala, ovplyvňovala a vytvárala kultúrne
hodnoty, ktoré obdivujeme dodnes.
Čo nám má teda táto udalosť povedať dnes, v dobe, ktorá má
vysokú úroveň vedy a techniky, obchodu, ekonómie. Dnes
má, zdá sa, táto udalosť oveľa väčší dopad a význam, než mala
kedykoľvek predtým.
Poďme na trhy s rodinou, s priateľmi, stretnime sa,
porozprávajme sa, vypočujme sa, nájdime možnosti ako si
pomôcť navzájom. Dajme si spolu punč, dobrú lokšu, potešme
sa krásou vyzdobeného mesta. Podajme si ruky. I takto by sme
mohli začať. Budujme si spoločne kultúru solidarity, dávania,
lásky, kultúru Betlehema. Iste každý z Vás už zažil atmosféru
kúska raja na tejto zemi, keď ste okolo vianočného stromčeka
alebo štedrovečerného stola sedeli a cítili, ako Vám je dobre.
Prečo? Otvorili ste sa tomu druhému. Obdarovali ste ho,
urobili ste mu radosť. Urobili ste čin dobra, čin lásky. A to je
odblesk Betlehema, odblesk toho nového štýlu života. To je odblesk tej kultúry života a kultúry lásky. Vianoc. Jezuliatka.
Chcem Vám k týmto sviatkom popriať plnosť Božieho pokoja do Vášho vnútra, do Vášho srdca, do Vášho života. Aby Vás
udalosti a situácie, ktorých ste v dnešnom svete svedkami, nenaplňovali úzkosťou, ale aby ste mali istotu v Ňom, v tom, ktorý
prišiel a ktorý je Kniežaťom pokoja.
Prajem Vám, aby ste mali otvorené srdcia pre biedu, utrpenie, nešťastie, čo je okolo nás. Želám Vám, aby ste boli schopní a
dokázali robiť drobné kroky lásky, činiť dobré veci, skutky. Aby sa tento svet rozjasnil. Ako vtedy v Betleheme. Aby sme všetci
spoločne, ak je to v našich silách, pomáhali premieňať svet nielen silou vlastnou, ale silou Božou.
Požehnané vianočné sviatky želám Vám všetkým, radosť z toho, že v Ježišovi Kristovi sa Boh stal človekom. Prajem Vám, aby
Vianoce, atmosféra a skúsenosť Vianoc sa stala Vaším sprievodcom aj v nastávajúcom novom roku 2020.

Daniela Borovská

Sú tu Vianoce...
Ľudia na celom svete sa odjakživa snažili vyriešiť vážny problém so starobou.
Je Božou vôľou, aby sme si vážili a ctili všetkých starých ľudí, avšak predovšetkým svojich rodičov a starých rodičov. Mýlili
by sme sa, ak by sme sa nazdali, že naši rodičia, starí rodičia, či starí spoluobčania nič nepotrebujú, pretože spoločnosť sa
o nich dostatočne postarala. Nie je to tak, nič sa nevyrovná čaru vlastnej rodiny. Nie nadarmo sa vraví, že starí ľudia sú ako
malé deti. Dieťa túži po láske svojich rodičov, tak ako rodičia túžia po láske svojich detí a vnukov. Rodičia venovali deťom
celý svoj čas, preto si aj my nájdime toľko času, aby sme sa mohli venovať rodičom, starým rodičom, ale aj starším
príbuzným, či známym, alebo chorým.
Staroba je fáza životnej múdrosti, pokojnosti, vyrovnanosti, dobrota a pochopenie vlastného naplnenia života. Aj keď ubúda
pracovný elán a fyzická sila, pribúda rozvaha a prehľad, preto je na mieste konštatovanie, že sa začína o s l a v a Ž i v o t a .
Starnutie ľudského organizmu je prirodzený biologický proces, ktorý prebieha rozlične u každého jedinca. Ovplyvňujú ho
viaceré faktory vonkajšieho a vnútorného prostredia. Jedným z rozhodujúcich činiteľov je práve rodina. Preto na tomto mieste.
prosím Ťa Pane za deti,
Nech všetko ťažké zvládnu,
Nech Tvoje svetlo im svieti,
Nech vstanú vždy, keď padnú,
Nech necítia len tvrdosť rán,
Horúčosť zlata v ohni,
Maj pre ne náruč dokorán
A s láskou sa k nim zohni...

Požehnané sviatky praje Helena Jarábková

Z činnosti obecného úradu
Milí občania Igramu, rád by som Vám zrekapituloval, čo sme spolu dosiahli v roku 2019. Zvládli sme náročnú rekonštrukciu
KD. Práce síce trvali od mája do októbra, avšak príprava administratívy sa začala oveľa skôr a ešte z ďaleka nie je pri konci.
V roku 2017 vyšla výzva Pôdohospodárskej platobnej agentúry podopatrenie 7.4. Podpora na investície do vytvárania,
zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry
a súvisiacej infraštruktúry.
Na túto výzvu som zareagoval a predložil som ju poslancom obce, ktorý mi dali súhlas na všetky právne úkony, ktoré s projektom
súvisia. S projektom, ktorý pripravil ešte môj predchodca Štefan Kovaľ, sme sa pustili do podania žiadosti.
Samotný projekt nám pomohla spracovať firma Geminy Group . 30. novembra 2017 sme podali žiadosť na sumu 145 182,04 €.
Začiatkom tohto roka sme dostali informáciu o pridelení finančných prostriedkov vo výške 139 053,30 eur a po podpise zmluvy
23. 04. 2019 sme mohli pristúpiť k realizácii. Súčasne sme podali aj projekt na rekonštrukciu vykurovania na Enviromentálny
fond vo výške 36 435,36 eur, kde nám bolo odsúhlasené 30 000,- €.
Práce začali odovzdaním budovy zhotoviteľovi firme Enertex 20. 05. 2019 a ukončené boli 27. 09. 2019.
Kolaudácia prebehla dňa 19. 11. 2019.
Počas prác sme museli riešiť niekoľko nedostatkov, ktoré v projekte chýbali, ako napríklad elektroinštalácia – všetky staré
hliníkové rozvody sme vymenili. Tým pádom bolo nutné riešiť nové omietky, v projekte nezaradené maľovky a úpravy podláh
a vybudovanie WC pre imobilných. Z vlastných zdrojov sme na práce investovali 34 624,20 eur navyše.
Medzi tým sme využili dve menšie dotácie s 20-percentnou spoluúčasťou na revitalizáciu okolia Vendelínka vo výške 6 776 € (
dostali sme 4000€) a opravu vchodu do MŠ v hodnote 7 679,83 € (dotácia sa skladala z participatívneho rozpočtu BSK 2
a príspevku rodičov z MŠ - výnos z Katarínskej zábavy vo výške 1420,56 €.
V týchto niekoľkých riadkoch je stručne zhrnutá práca za uplynulý rok. Veľké projekty však boli sprevádzané podporou
pracovníkov obecného úradu, ktorá nie je vždy na prvý pohľad viditeľná. Chcem sa preto poďakovať všetkým zamestnancom
obecného úradu za ich vynaložené úsilie a angažovanosť, vďaka ktorej sa toho za rok 2019 podarilo v Igrame dosiahnuť naozaj
veľa.
Veľká vďaka patrí aj všetkým občanom, ktorí nám svojimi radami, ale i kritickými podnetmi pomáhajú v napredovaní. Vďaka
patrí aj tým, ktorí počas roka prichádzajú na podujatia. Svojou účasťou podporujete aj samotných organizátorov, ktorí v obci
vytvárajú priestor pre stretnutia a príjemnú atmosféru či už pravidelne na nedeľných futbalových zápasoch alebo na Igramskom
prasátku, stavaní mája či Igramských obyčajoch, Katarínskrej zábave a iných spoločenských podujatiach.

Obec samozrejme podporovala aj kultúrno-spoločenské podujatia organizované v spolupráci so všetkými združeniami
fungujúcimi v Igrame. Týmto sa chcem poďakovať záhradkárom, jednote dôchodcov, futbalistom, dychovke Igramčan
a Trubadúrom za pomoc pri organizovaní spoločenských podujatí počas uplynulého roka.
Prajem všetkým ľuďom dobrej vôle krásny nový rok, veľa zdravia, od narodeného Ježiška veľa požehnania a všetkým otvorené
srdcia pre lásku po celý rok 2020.
Peter Holek

Igramskí záhradkári
Milí spoluobčania, rok 2019 sa nám pomaly blíži ku koncu a preto by sme Vám mu, Igramskí záhradkári, chceli pripomenúť a
zhrnúť, čo všetko ste mali možnosť spolu s nami absolvovať v priebehu tohto roka.
Počas celého roka Vám ponúkame rôzne akcie, pri ktorých sa spoločne bavíme, oddychujeme ale hlavne trávime príjemné
chvíle spolu. Koncom januára, sme odštartovali záhradkársky rok s veľmi obľúbenou akciou, plnou dobrôt a to zabíjačkou
alias Igramským prasátkom. Pokračovali sme Záhradkárskym plesom vo fašiangovom období, ktorý sa niesol v znamení
skvelej zábavy až do skorých ranných hodín. Nemohlo chýbať ani stávanie mája, ktoré pripadlo ako každý rok na posledný
aprílový deň. Počasie síce neprialo a akcia musela byť presunutá do kultúrneho domu ale na nálade to nikomu neubralo.
Nechýbala ani úžasná muzika od našich Trubadúrov a dychovej hudby Igramčan. Posilnení dobrým jedlom a nápojmi, sa muži
vybrali postaviť Máj, čo sa síce nepodarilo na prvý krát ale nakoniec všetko úspešne dopadlo. Posledná júnová sobota, klasicky
patrila Igramským obyčajom, kedy bohatý program, vyvrcholil vystúpením dychovej hudby KRIŽOVIANKA a nádherným
ohňostrojom. Tentokrát nám aj počasie prialo, prilákalo hojný počet účastníkov, z čoho sa veľmi tešíme.
Na jeseň nemohol chýbať ani výlet. Vybrali sme sa na stredné Slovensko a to na zámok vo Svätom Antone a následne na
jarmok do Zvolena. Výlet sme ukončili chutnou večerou v Cíferi.
Na záver by sme chceli poďakovať všetkým bez, ktorých by tieto akcie nebolo možné zorganizovať. Ďakujeme za spoluprácu
obecnému úradu Igram, igramským futbalistom, pánovi učiteľovi Brnovi, mladým z Domky a všetkým, ktorí sa akokoľvek
pričinili na prevádzke akcii a tešíme sa na budúcu spoluprácu.
Igramskí záhradkári Vám prajú príjemné prežitie Vianočných sviatkov a do Nového roku 2020 želajú veľa zdravia, šťastia,
sily, pracovných aj osobných úspechov a Božieho požehnania.
Pavel Ščasný

Ako narábame s odpadmi.
Čo je to odpad – na tento výraz alebo pojem nachádzame odpoveď z jej definície Odpad je vec, ktorej sa chce jej majiteľ
zbaviť, alebo tiež hnuteľná vec, ktorej odstránenie (zneškodnenie) je potrebné z hľadiska starostlivosti o zdravé životné
podmienky a ochrany životného prostredia. Často sa pod týmto pojmom zjednodušene chápe komunálny odpad, ktorý však nie
jediným typom odpadu.
V dnešnej dobe vidíme, že množstvo odpadu a jeho skladovanie začína prerastať do veľkého problému. Preto sa do popredia
dostáva aj otázka separácie inak povedané triedenie odpadu. Triedenie odpadu prispieva k čistejšiemu životnému prostrediu, je
zásobárňou druhotných surovín a šetrí prírodné zdroje, spomaľuje rast odpadu, ktorý by inak skončil na skládke a šetrí
poplatky obcí a občanov.
Ako sa nám podarilo separovať v našej obci za minulé roky ukazuje nasledujúca tabuľka:
2016
2017
2018
Kovy
0,05
0,1
0,07
Sklo
5,62
5,07
7,14
Plasty
3,47
3,77
5,35
Papier a lepenka
1,28
3,43
1,38
Zmesový komunálny odpad
126,63
120,36
138,88
Drobný stavebný odpad
19,77
27,32
38,26
Objemový odpad
2,01
3,88
5,56
Elektro odpad
0,92
0,95
1,445
Vyradené zariadenia chlórfluórované uhľovodíky
0,35
0,14
Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
0,22
0,2
0,279
a reštauračný
Spolu
160,32
165,22
198,36
% separácie
21,01
27,15
29,98
Množstvo je v tonách. Zdroj: Každoročné výkazy odovzdávané na Okresný úrad, % separácie je vypočítané ako podiel medzi
vyseparovaným odpadom (spolu – mínus zmesový komunálny odpad) k celkovému odpadu.

Z daných čísel možno konštatovať, že sa nám zvyšuje množstvo odpadu, ale zároveň sa nám zvyšuje aj percento separácie,
ktoré má vplyv na výšku dane za komunálny odpad. Čím vyšší podiel separácie dosahujeme, tým je obec zaradená do nižšieho
pásma sadzby, čo následne má vplyv aj na výšku dane za odpad.
Preto aby mohol byť tento podiel vyšší môžeme prispieť všetci občania žijúci v našej dedine, máme veľa príležitostí ako
môžeme ešte viac vyseparovať odpad ako doteraz.
V obci prebieha separácia:
Sklo – zelené kontajnery, ktoré sú umiestnené na konci dediny smerom na Čataj, v strede obce oproti kultúrnemu domu, na
otočke pri cintoríne. Sem patria sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez
kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod. (i napriek tomuto veľa skla z cintorína končí
v nádobách na komunálny odpad, pritom zelený kontajner je cez cestu)
Niekoľko krát ročne máme pristavené v obci kontajnery na papier, drobný stavebný odpad, objemový odpad a takisto obec
zabezpečuje zber elektroodpadu dvakrát ročne (ak nemáte kde uskladniť napr. starý televízor, radšej ho prineste na obecný
úrad než do chotára).
Plasty – plastové vrecia, ktoré ste dostali pri zaplatení dani z odpadov a ktoré zbiera AVE Bratislava sem patria číre a farebné
fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od
nápojov, sirupov, rastlinných olejov, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky, penový polystyrén, poháre z
automatov a iné plastové nádobky, vodoinštalačné a elektro rúrky, obaly kozmetických výrobkov a pod, samozrejme
neznečistené, teda minimálne opláchnuté a odmastené.
Tetrapaky , teda viacvrstvové obaly napr. od mlieka, džúsov a iných nápojov patria tiež do plastového vreca. V čase vývozu
plastov môžete vyložiť aj vhodne zbalený kartónový papier.
V cintoríne máme červený kontajner na
kovové obaly. Sú to najmä obaly od
nápojov a konzerv.
Odpad určený na odvoz smetiarmi vyložte
až po naplnení celého objemu odpadového
vreca! Všetky tieto obaly je nutné pred
vyhodením zošliapnuť, čím zmenšíte jeho
objem a zberová spoločnosť nevozí
„vzduch“!
Zvlášť tento rok sa stávalo, že pracovníci
AVE Bratislava s.r.o. začínali vyvážať
odpad už okolo 6.00 – a niektorí občania
nemali odpady prichystané vonku, najmä
plastový odpad. Toto nevieme ovplyvniť a preto prosíme občanov, aby v budúcnosti rátali s tým, že odpad môže byť
vyvážaný už v skorých ranných hodinách a od tohto času mali pripravené či už nádoby na zmesový komunálny odpad resp.
plastové vrecia.
Verme, že nastavený trend zvyšovania % separácie potvrdíme aj v nasledujúcich rokoch a prispejeme tak malým kúskom
k zlepšeniu životného prostredia.

Igramský futbal v roku 2019
Opäť tu máme koniec roka a bolo by dobré zhodnotiť si jesennú časť sezóny. Začiatok bol ťažký. Mužstvo sa rozlúčilo z
trénerom P. Vencelom a o vedenie mužstva sa zrazu staralo viacero hráčov, čo nebola tá správna cesta. Do mužstva pribudol
bývalý reprezentant SR, hráč MŠK Žilina či Dukly Praha, Ivan Lietava. Naopak neodišiel nikto. Asi sa čakalo, že to všetko
pôjde samo. Opak bol pravdou. Po 8. kolách sme mali na konte 2 body a patrila nám posledná priečka. Bolo jasné, že s tým
treba už konečne niečo robiť. Do mužstva bol naspäť povolaný tréner P. Vencel. Hra sa postupne zlepšila o čom hovorí aj
bilancia z posledných troch kôl, v ktorých sme získali plný počet bodov. Polsezónu tak končíme až prekvapujúco na 8. mieste.
Tento rok sa nám podarilo získať nejaké peniaze navyše na futbal a tak sa postupne zrekonštruovali kabíny. Urobili sa nové
podlahy, kazetové stropy a nový drevený dizajn dostali aj všetky kabíny.
Konečne máme mládež! Z tohto hľadiska je pre nás táto sezóna najúspešnejšia. Staršie deti má pod patronátom Ivan Lietava a
tých najmenších trénujú Š. Štellár a P. Jaborek. Deti sa do toho postupne dostávajú a pravidelne absolvujú rôzne turnaje a
priateľské zápasy.
Ako každoročne aj teraz pre Vás chystáme Ples futbalistov 2020. Tento rok nás čaká zmena. Pre veľký záujem o lístky sme
presunuli ples do Čataja. Momentálne máme predaných niečo okolo 160 lístkov za čo veľmi pekne ďakujeme. Tešíme sa na
Vás a dúfame, že si spolu opäť vychutnáme super zábavu.
Marcel Šarmír

Doprava v obci
Jednou z našich najdôležitejších priorít bolo obmedzenie kamiónovej dopravy cez Igram. Sme radi, že po nekonečných
doťahovačkách s úradmi sa nám to nakoniec podarilo. Dnes už pociťujeme výrazný rozdiel oproti minuloročnému stavu.
Nákladných áut jazdí značne menej, znížila sa hlučnosť a prašnosť a zvýšila sa bezpečnosť. Aj keď je súčasná situácia
jednoznačne lepšia, my plánujeme pokračovať ďalej. Aktuálne čakáme na osadenie dopravnej značky na križovatke Kaplna a
diskutujeme o obmedzení rýchlosti v našej obci pre nákladné vozidlá. Do budúcna by sme sa v oblasti dopravy ešte radi bližšie
venovali parkovacej politike, keďže naše chodníky sú postupne ničené na nich zaparkovanými autami. Veríme, že v oblasti
dopravy sa nám podarí presadiť čo najviac zmien, ktoré spríjemnia život ľuďom v našej obci.
Ďalej plánujeme vybudovať dva prechody pre chodcov, jeden pri autobusových zastávkach a druhý na konci dediny smerom
na Čataj. K prvému menovanému prechodu je v budúcnosti nutné dobudovať chodník, aby obyvatelia bytovky a priľahlých
ulíc neprechádzali v zákrute cez cestu.
Dušan Bilčik

Pozor na požiare v období Vianoc a nového roku.
Vianoce sú najkrajšie sviatky roka. Mnohí z nás sú v predvianočnom čase citlivejší, vnímavejší a je v nás viac pozitívnych
prejavov k ľuďom. A práve v tomto čase, keď si ľudia v domácnostiach zapaľujú sviečky na adventných vencoch, zdobia
vianočné stromčeky a pripravujú sa na príchod nového roka, táto nádhera veľakrát súvisí s príčinou požiaru. Za žiarivou idylkou
sa môže skrývať veľké nebezpečenstvo. Štatistiky požiarovosti sú aj v tomto období neúprosné. Preto prichádzame s niekoľkými
dobrými radami, ako sa vyhnúť požiaru počas vianočných sviatkov. Pri zapaľovaní sviečok na adventných vencoch dbajte, aby
sviečky boli umiestnené v dostatočnej vzdialenosti od rýchlo horiacich materiálov a aby sa nemohli prevrátiť. Nenechávajte
horieť sviečky, keď odchádzate z domu. Na vianočnom stromčeku nikdy nezapaľuje sviečky ani prskavky, používajte iba
certifikované osvetlenie, rešpektujte pokyny výrobcu. Pokiaľ odchádzate z domu, vypnite vianočné osvetlenie na stromčeku
z elektrického zdroja. Vianočný stromček umiestňujte v bezpečnej vzdialenosti od vykurovacích zariadení a otvoreného ohňa.
Majte ho osadený v dostatočne pevnom stojane, aby ho deti alebo domáce zvieratká neprevrátili. Počas vítania nového roka sa
vyvarujte neodbornej manipulácie so zábavnou pyrotechnikou. Nezapaľujte ju priamo v ruke, môže byť pri neodbornej
manipulácii veľmi nebezpečná a dokáže veľmi ľahko pri nedodržaní bezpečnostných pravidiel spôsobiť ujmu na zdraví.
V prípade keď Vám zábavná pyrotechnika nevybuchne, polejte ju dostatočným množstvom vody. Zapálenú pyrotechniku
nevyhadzujte z okien, balkónov a terás, pretože by mohla spôsobiť ťažký úraz alebo zapríčiniť vznik požiaru. Taktiež buďte
opatrní aj v kuchyni počas príprav vianočných dobrôt, aby Vám chvíľa nepozornosti nepokazila tieto najkrajšie sviatky roka.
Na záver tak ako každý rok, aj tento budú nad Vašou bezpečnosťou počas celých sviatkov bdieť profesionálni hasiči
záchranári, na ktorých sa v prípade núdze alebo ohrozenia môžete s dôverou obrátiť. Veríme však, že ich pomoc potrebovať
nebudete a nič nenaruší to nádherné čaro Vianoc a Nového roka.
pplk. Ing. Jarmila Bartošová
OR HaZZ v Pezinku

Opatrnosti nie je nikdy dosť
Prihováram sa Vám, milí seniori. Užívate si zaslúžený odpočinok. Verím, že Vaša rodina, priatelia a známi Vám venujú
zaslúženú pozornosť.
Bohužiaľ, stáva sa, že nie všetci Vám doprajú prežiť spokojnú jeseň života. Mám na mysli najmä rôznych podvodníkov, ktorí
zneužívajú Vašu dôverčivosť, dobroprajnosť, spolucítenie s inými ľuďmi. Oklamú, presvedčia Vás tak, že ani na chvíľu
nezapochybujete, že Vás práve v tej chvíli klamú, chcú Vás obrať o Vaše úspory, Váš dôchodok. Neverte ich srdcervúcim
príbehom. Nepúšťajte ich dôverčivo do svojich príbytkov, nepomáhajte im nájsť miesta v dome, kde máte svoje cennosti,
peniaze. Vzápätí o ne prídete. Okradnú Vás v nestráženej chvíli, keď práve chcete zaliať šálku kávy, čaju a pohostiť ho
.Doklady, ktoré Vám nechajú, budú zrejme falošné. Čím skôr ukončite taký rozhovor. Prípadne volajte políciu 158. Overte si
najskôr, ak Vám niekto neznámy tvrdí, že Váš blízky mal nehodu, stalo sa niečo zlé, a on mu má priniesť od Vás peniaze.
Nezúčastňujte sa na prezentáciách, ich cieľom je jediné, okradnúť Vás a obohatiť sa.
Veríte, že všetci ľudia sú dobrí. A možno práve preto by sa mohlo stať, že budete nešťastní a bez prostriedkov, aby ste ostatné
roky svojho života prežili v spokojnosti.
Želám Vám požehnané a pokojné vianočné sviatky.

Do pozornosti:
•

•

•

•

Na stránke obce je zverejnené Všeobecne záväzné
nariadenia o pyrotechnike, ktoré upravuje možnosti
používania pyrotechniky počas sviatkov.
Cestovné poriadky autobusových a vlakových spojení sú
zverejnené na webe, v papierovej forme si ich môžete
vyzdvihnúť počas stránkových dní na obecnom úrade.
Takisto aj kalendár vývozu komunálneho odpadu.
V minulosti bola vytvorená nezisková organizácia „Čerenie
spomienok od najstarších Igramčanov po dnešok“, kde
môžete venovať 2% z daní na kultúrnospoločenskú činnosť
obce (organizovanie festivalu Igramské obyčaje), podporiť
materskú alebo základnú školu v Igrame. Viac informácii
nájdete na https://www.dvepercenta.sk .
Na stránke obce sú zverejnené fotky zo slávnostného
otvorenia kultúrneho domu.

Akcie:
•

Igramskí záhradkári organizujú v spolupráci s obcou a ŠK
Igram v sobotu 11.1.2020„Igramské prasátko“ so začiatkom
o 14 hod. v Kultúrnom dome Igram

•

ŠK Igram pripravuje ples futbalistov 18.1. 2020 v KD Čataj

•

Ples Igramských záhradkárov je naplánovaný na 15.2.2020

•

Igramské obyčaje sa konajú vždy v poslednú júnovú sobotu,
nasledujúci 24.ročník pripadne na 27.6.2020

