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Po dlhšom čase sa Vám opäť prihávarame
prostredníctvom našich Dolinianskych zvestí. Znovu
sme zozbierali viacero zaujímavých článkov, ktoré sme
dali dokopy a veríme, že sa Vám budú pačiť.
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V tomto čísle sa môžete tešiť tak ako je to zvykom na
zaujímavý obsah doplnený fotografickým materiálom.
Prihovoril sa nám v tomto čísle pán farár Mgr. Jaroslav
Ďuriš a zhodnotil život v našom cirkevnom zbore. Svojou
troškou prispela aj pani Mgr. Mária Ferancová, ktorá za
JD Stredné Plachtince zhrnula ich činnosť a zážitky.
Nezabudli sme ani na našich najmenších a za základnú
školu v Stredných Plachtinciach si pripravila článok pani
Mgr. Ľubica Sýkorová. Nezabudli sme ani na našich
futbalistov, kde svoj príspevok za TJ Stredné Plachtince
OFK prispel Milan Mikuš.

V samotnom závere novín nájdete aj môj krátky
príhovor k Vám – občanom obce Stredné Plachtince.

Pevne verím, že sa Vám naše Dolinianske zvesti ako
každé budú páčiť. Ide už o 9 vydanie a predchádzajúcich
8 čísel zaznamenalo veľký záujem.

Štefan BENKO
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ZO ŽIVOTA CIRKEVNÉHO ZBORU

Prvé štyri mesiace tohto roku sa niesli v znamení opatrení,
spojenými s ochorením covid 19. A tak sa aj život nášho
cirkevného zboru naplno rozbehol až po Veľkej noci. Cez
svätodušné sviatky sme pozývali do chrámov ľudí
oblečených v tradičnom plachtinskom kroji. Sme veľmi
radi, že mnohí nás vypočuli a tak sme turíčnu nedeľu v
Stredných Plachtinciach a turíčny pondelok v Horných
Plachtinciach slávili aj v tradičných krojoch.

Posledná júnová nedeľa bola slávnostným ukončením
školského roka s programom detí z materskej školy
Stredné Plachtince. Detičky nám v chráme Božom
zaspievali päť skutočne nádherných piesní. Dostávali
zároveň aj vysvedčenia z náboženstva, ako aj malé
spomienkové darčeky od nášho cirkevného zboru.

V polovici augusta usporiadal náš cirkevný zbor svoj
3. zborový deň. Už od skorého rána prichádzali na pole nad
kostol traktory z celej Plachtinskej doliny. Usmerňoval ich
pán Dušan Terek. Poľovníci z miestneho poľovníckeho
združenia pod vedením Libora Medveďa varili guláš a
kapustnicu.

Samotný zborový deň začínal slávnostnými službami
Božími pod holým nebom. Začínali ho ako každý rok naši
najmladší priatelia z detskej besiedky so svojimi piesňami.

Zvláštnosťou tohtoročného zborového dňa bolo stretnutie
4 cirkevných zborov (Stredné Plachtince, Tomášovce,
Pôtor a Dolné Strháre). Páni farári zo všetkých týchto
zborov boli na ňom prítomní aj s ľuďmi z týchto
cirkevných zborov. Slávnostným kazateľom bol pán farár
Michal Gubo z Tomášoviec. Liturgovali: Ján Ďurov, Jana
Šťastná a Jaroslav Ďuriš. Spev piesní nám doprevádzal
domáci kantor Martin Pavlov.

Po službách Božích sme medzi nami privítali našich
vzácnych rodákov. Tento bod programu uvádzala pani
učiteľka Mária Ferancová. Súčasťou tohto dňa bol totiž aj
„2. ročník stretnutia ZO Jednoty dôchodcov S. Plachtince s
rodákmi“. Privítali sme medzi sebou pánov Jána Mäsiara,
Pavla Antolovho a Juraja Matiaša. Prihovoril sa nám aj
vzácny hosť podujatia Ján Lunter- predseda BBSK, ktorý
od našich sestier Márie Kováčovej a Zuzany Kováčovej
dostal bábiku v plachtinskom kroji.

Plachtinskí poľovníci pripravili chutný obed v podobe
kapustnice a guláša. Bolo to aj z vďaky za to, že im ľudia
našich obcí poskytujú pozemky na poľovné účely. Pán
starosta Stredných Plachtiniec Štefan Benko nás zasa
prekvapil vzácnym darčekom- lokšami, ktoré urobil spolu
s pracovníčkami obecného úradu. Srdečne a úprimne im
za toto prekvapenie ďakujeme. Nápoje nám čapoval
Pavel Andok z „Bistra u Piciho“, ktorému tiež za jeho
sponzorstvo a pomoc ďakujeme.

Svoje produkty tu vystavovali počas celého dňa aj včelári
z miestneho združenia včelárov.
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Po chutnom obede nasledovala prezentácia „Mladých

talentov Plachtinskej doliny“. Postupne sa nám predstavili:

Dominika Pavlovová hrou na harmonike, Eliška Sölská

spevom piesní, Lucka Kollárová prednesom prózy, s ktorým

získala 2. miesto na celoslovenskej súťaži Hviezdoslavov

Kubín v Dolnom Kubíne a Adamko Hodási hrou na gitare.

Po nich zatancovali tanec deti z našej besiedky pod

vedením Aničky Ondrejkovej. Deti zožali nielen mohutný

potlesk, ale dostali aj darčeky, ktoré im nachystala miestna

Jednota dôchodcov. Navyše rodina Šúňavová prepožičala

darom na toto podujatie 2 skákacie hrady a pripravovali

deťom dobroty v podobe cukrovej vaty a zemiakových

špirál.

Novinkou tohtoročného zborového dňa bola „Degustácia

vín z Plachtinskej doliny“. 40 vzoriek, ktoré nám naši ľudia

priniesli, hodnotili 5 dní pred naším podujatím členovia 2

komisií pod vedením predsedu Ivana Mihálika z Dolných

Plachtiniec. Členmi komisií boli: Jozef Ivic, Juraj Černák,

Jozef Turčáni, Pavel Terek, Pavel Ferov, Marcel Spodniak a

Juraj Belic. Pri samotnej degustácii nám veľmi pomohli

naši mládežníci: Zuzka Pavlovová, Emka Pavlovová a

Dominik Šinkov. Všetkým zúčastneným vinárom boli

odovzdané diplomy, poháre i medaily. Ďakujeme touto

cestou predsedovi komisie Ivanovi Mihálikovi za

koordináciu a všetku pomoc, ako aj Jankovi Ondrejkovovi z

Horných Plachtiniec za výrobu diplomov, ďakovných listov,

za ozvučenie a fotografické spracovanie podujatia.

Po vyhlásení výsledkov vystúpila Folklórna skupina

Bažalička so svojím programom. Nechýbali ani ľudoví

rozprávači Juraj Matiaš a Mária Kropáčová. Medzi

jednotlivými bodmi programu zahrala a zaspievala

domáca skupina Šramot- Ľubo Mackov, Pavel Červoč,

Jaroslav Parkáni a Jaroslav Ďuriš.

Po ich vystúpení si ďakovné listy z rúk predsedníctva

cirkevného zboru Jaroslava Pavlovho a Jaroslava Ďuriša

prevzali aj prítomní majitelia traktorov, ktorých bolo aj

tohto roku viac ako 25. Dokonca nám pribudli už aj nejaké

tie autá- veterány.

S radosťou sme napokon konštatovali, že na náš zborový

deň prišlo tohto roku okolo 250 ľudí. A sme vďační Pánu

Bohu, že nám mnohí dávajú aj spätnú väzbu a podnety, čo

ešte urobiť nové na rok budúci.

Viete, priatelia, za takýmto podujatím je obrovské

množstvo práce, úsilia, času a námahy. Ale všetko toto sú

ľudia u nás ochotní podstúpiť, aby sa spolu stretli,

porozprávali, občerstvili, povzbudili a posilnili. A práve o

tieto vzácne veci nám pri týchto stretnutiach ide.

.
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Chceme sa poďakovať ľuďom, ktorí podporujú náš cirkevný

zbor už dlhé roky. A tak sa na záver chcem aj ja poďakovať

všetkým vám, ktorí ste aj finančne toto podujatie

podporili: Banskobystický samosprávny kraj, Agrodružstvo

Príbelce, AŠ Lov, Martin Vajda, Ján Mikulčík, Pavel Andok,

Vojtech Paumer, TOMA Company, Pavel Terek, rodina

Šúňavová, Poľovnícke združenie Plachtince, Obecný úrad

Stredné Plachtince.

Ďakujeme srdečne aj tým rodinám, ktoré priniesli slané i

sladké zákusky, ako aj všetkým ľuďom, čo priložili ruky k

dielu a pomáhali pred, počas aj po podujatí. Sme veľmi

radi, že sa nám v Plachtinskej doline darí spájať ľudí i

organizácie, či podnikateľov, ktorí tu pôsobia. Takto

môžeme vidieť, že keď ľudia chcú a Pán Boh požehná, že sa

dajú robiť krásne veci.

Keď sa ja ako farár tohto cirkevného zboru mnohokrát

dívam v Plachtinciach, čo tu všetko ľudia za tie roky

pôsobenia cirkevného zboru urobili – dva kostoly, dve

zvonice, dve fary /v jednej je dnes múzeum/, modlitebňu,

dve veľké hospodárske budovy, pivnicu i veľký vinohrad,

tak si jasne uvedomujem, že Pánu Bohu tu ľudia obetovali

to najvzácnejšie čo mali- svoj čas...

A viete, priatelia moji, všetko čo my ľudia tu na tomto

svete máme – to je práve čas. A záleží len na nás, každom

jednom, komu alebo čomu tento náš čas venujeme.

Môžeme ho venovať športu, rodine, práci, námahe, ale aj

spoločenstvu, modlitbám, spevu a vďake voči Pánu Bohu.

No môžeme ho venovať aj na všetky negatívne veci-

ohováranie, hádky, zvady, rozbroje či roztržky. Ja vás

všetkých prosím, venujme ho rozumne, aby to, čo denne

robíme, slúžilo k posilneniu nášho života a aby sme tu

nežili len sami pre seba, ale aby sme boli užitoční aj iným.

Aj v tento rok každú prvú nedeľu máme v našich chrámoch

požehnanie detí. Pri každom tom požehnaní naše detičky

niečo dostanú. Sme veľmi radi, že sa aj v tomto našli ľudia,

ktorí sú ochotní našim deťom niečo malé zaobstarať.

Všetkým, ktorí ste tak urobili úprimne ďakujeme.

Počas pamiatok posvätenia našich chrámov sme mali aj

požehnanie manželských párov. Je to veľmi vzácne, keď

manželia po rokoch kľakajú spolu k oltáru, kde prijímajú

požehnanie. Verím, že nás každý rok na hostinu bude stále

viac a viac, ktorí takéto požehnanie budeme môcť prijať.

V Horných Plachtinciach sme sa tento rok podujali na
vzácne dielo- vyložiť dlažbu okolo kostola a domu smútku.
Na tento účel bola vyhlásená zbierka, kde ľudia veľmi
pekne zareagovali a vyzbieralo sa už viac ako 1 600 eur.
Keďže sa viacerí aj zo Stredných Plachtiniec o tejto zbierke
informovali, na poslednom volebnom konvente sme
poprosili ľudí aj zo Stredných Plachtiniec, ak by mohli do
tejto zbierky prispieť. Ak by mal niekto záujem prispieť do
tejto zbierky, peniaze možno priniesť na faru, alebo našim
funkcionárom: Paľkovi Ondrejkovovi či Žanetke Miháľovej.
V dobe keď sa u nás opravoval oltár, prispeli nám aj rodiny
z Horných Plachtiniec. Preto by bolo veľmi pekné, keby sme
aj my zareagovali podobne. Za každý jeden váš príspevok
budeme veľmi vďační.

Už túto nedeľu nám končí ďalší cirkevný rok. 27.11. 2022 –
1. nedeľou adventnou nám začína nový cirkevný rok.
Stretávať sa v našich kostoloch môžeme už bez obmedzení.
Preto neváhajme a keď nám v nedeľu ráno znejú zvony s
radosťou poďme do domu Hospodinovho.

Mgr. Jaroslav ĎURIŠ
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KLUB D

Naša ZO JDS v Stredných Plachtinciach v tomto roku
aktívnejšie pracovala ako v rokoch pandémie. Každý prvý
utorok v mesiaci sme sa pravidelne stretávali v našom
klube, zároveň sme mali členskú schôdzu podľa plánu.
Výročná členská schôdza sa konala 1. marca, kde sme si
zvolili nový výbor, schválili sme plán práce na celý rok
2022.

Naše členky pracovali v skupinách podľa záujmu.
Najaktívnejšie boli tie, ktoré sa zaujímajú o folklór a zvyky
v našej obci. Reprezentovali nás ľudovými výšivkami,
zhotovením bábik v plachtinskom kroji. Bábiky zhotovené
Zuzkou a Marienkou Kováčovou boli darované rôznym
osobnostiam Slovenska – prezidentke Zuzane Čaputovej,
predsedovi VÚC v Banskej Bystrici p. Jánovi Lunterovi,
predsedníčke OO JDS p. Márii Hroncovej. Dve bábiky boli
venované babičkám z Poľska a Čiech v rámci stretnutia
Babičiek roka v Olomouci.

Ďalšia skupina členiek Matilda Cesnaková, Mária
Andoková, Zuzana Kováčová, Mária Ferancová sa
pravidelne zúčastňovali rôznych kultúrnych podujatí a
divadelných predstavení v rámci celého Slovenska (vo
Veľkom Krtíši, Dolných Plachtinciach, Banskej Bystrici v
Nitre).

Nezaháľali sme ani v športe. Na športovej olympiáde
seniorov v Gymnáziu vo Veľkom Krtíši naše dve
reprezentantky získali: zlatá medaila Mária Andoková a
strieborná medaila Mária Stieranková.

V júni dve naše členky Mária Kováčová a Mária Ferancová
absolvovali relaxačno-kondičný pobyt v kúpeľoch Číž.

Predsedníčka ZO JDS Mária Ferancová ako členka výboru
OO JDS sa zúčastňovala zasadnutia každý mesiac.

Na Celookresnom sneme sa spoločne so všetkými
predsedami ZO JDS zúčastnili v Klube MO JD vo Veľkom
Krtíši. Našu organizáciu reprezentovala aj zástupkyňa
Mária Kováčová.

Celý náš klub sa aktívne podieľal na veľmi peknom
podujatí spolu s cirkevným zborom pod názvom „II. ročník
stretnutia JDS Stredné Plachtince s rodákmi“, ktorý sa
konal vo farskej záhrade. Na toto podujatie boli pozvaní
naši rodáci p. Ján Mäsiar, p. Pavel Mäsiar, p. PaedDr.
Pavel Antolov. Pozvanie prijal aj predseda BBSK p. Ján
Lunter. Počas celého podujatia nás príjemne sprevádzali
FS Bažalička, FS Šramot a ľudový rozprávači Komotríkovci.

V rámci Mesiaca úcty k starším starosta obce p. Štefan
Benko a obecné zastupiteľstvo pripravili slávnostné
posedenie so všetkými seniormi v obci. Program pre
seniorov pripravili milým vystúpením žiaci MŠ a ZŠ a
ľudoví rozprávači Kmotríkovci Marka a Ďurko. Hosťom
posedenia bola predsedníčka OO JDS p. Mgr. Mária
Hroncová, ktorá všetkých prítomných pozdravila a trom
členkám Márii Kováčovej, Zuzane Kováčovej a Márii
Ferancovej odovzdala v mene predsedu KO JDS p. Jána
Hlaváča ďakovné listy, kvetinové a iné darčeky.
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V predvečer Pamiatky zosnulých naše členky spoločne so
starostom obce navštívili hroby našich zosnulých členov a
pri ústrednom kríži položili veniec a zapálením kahancov si
uctili ich pamiatku. Podobne sa poklonili mŕtvym vojakom
pri pamätníkoch a nezabudli sme ani na nášho rodáka
Júliusa Pántika, ktorého meno nesie náš „Klub Júliusa
Pántika“.

Poslednou a veľmi citlivou záležitosťou bolo 11.11.2022 o
11.11 hod. stretnutie našich dôchodcov, žiakov MŠ a ZŠ s p
učiteľkami, starostom obce a miestnym farárom. Za
zvukov zvonov, zapálením kahancov a položením kvetov
divých makov sme si uctili pamiatku padlých vojakov vo
všetkých vojnách. Táto akcia prebiehala presne v tom
istom čase na celom svete. Maličkí skôlkári nám všetkým
prítomným pripli malé červené maky a väčší žiaci sami
zhotovili papierové divé maky, dôchodcovia mali
pripravené 2 kytičky, ktoré sme spoločne dali do váz pri
obidvoch pamätníkoch. Žiačka ZŠ prečítala báseň o vojne a
náš nový člen Juraj Matiaš v Plachtinskom kroji zaspieval
nádhernú starodávnu pieseň o vojakoch odchádzajúcich na
front.

Spomienky na vojnu vystriedali rozhovory s deťmi o mieri a
nakoniec v mierovom duchu spoločne s pánom farárom
zaspievali optimistickú detskú pieseň.

V decembri, 6.12.2022 pri našom utorkovom stretnutí si
pripravíme slávnostné posedenie na Mikuláša, ktoré sa
bude konať v duchu predvianočnom.

Na záver v mene všetkých našich členov sa chceme
poďakovať odchádzajúcemu starostovi p. Štefanovi
Benkovi za to, že nám pri všetkých akciách bol veľmi
nápomocný a podporil nás finančne a materiálne.
„Ďakujeme“!

Mgr. Mária FERANCOVÁ
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NAŠA ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Prázdniny a dovolenky sa končili a my vyučujúce sme opäť
nastúpili do práce, aby sme pripravili ďalší školský rok.
Milo nás prekvapila naša kolegyňa Mgr. Zlatica Belinová,
ktorá nám oznámila, že je v radostnom očakávaní. Pred
nami stála neľahká úloha, nájsť za ňu náhradu. Keďže sa
nám to do začiatku školského roka 2022/23 nepodarilo,
začali sme vyučovať v starom zložení. Riaditeľka školy Mgr.
Ľubica Sýkorová, vyučujúce Mgr. Ľubica Sýkorová ml.,
Mgr. Zlatica Belinová, Mgr. Ladislav Deset, Mgr. Jaroslav
Ďuriš a školníčka pani Nina Pavlovová. Do školských lavíc
zasadlo 21 žiakov: 4 prváci, 6 druháčok, 7 tretiaci a 4
štvrtáci.

Po vyše mesačnom hľadaní sa nám konečne podarilo nájsť
náhradu za pani učiteľku Mgr. Zlaticu Belinovú a od
1.októbra 2022 nastúpila do práce pani Bc. Veronika
Vozdecká, ktorá študuje na Pedagogickej fakulte
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici učiteľstvo pre
primárne vzdelávanie. Želáme jej, aby sa jej v našej
školičke páčilo a darilo.

V tomto školskom roku sme zorganizovali nasledovné
podujatia.

Deň jablka

Dňa 24.10.2022 sme pozvali do školy deti z Materskej
školy Stredné Plachtince a spoločne sme si pozreli
divadelnú hru Zakliata princezná, ktorú nám zahrali herci
Divadielka Lienka.

V Mesiaci úcty k starším sme pripravili pozdravy a krátky
kultúrny program pre našich dôchodcov.

Zúčastnili sme sa lampiónového sprievodu, ktorý
zorganizovala Materská škola Stredné Plachtince v
spolupráci s Obecným úradom Stredné Plachtince.

Pripomenuli sme si aj pamiatku zosnulých a zapálili sme
sviečky pri pamätníku padlým vojakom v prvej a druhej
svetovej vojne, pri rodnom dome národného umelca
Júliusa Pántika a pri hrobe rodoľuba Samuela Godru.

Na záver by som sa chcela poďakovať za dlhoročnú
spoluprácu pánovi starostovi Štefanovi Benkovi a popriať
mu v ďalšom živote všetko len to najlepšie.

Mgr. Ľubica  SÝKOROVÁ
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NAŠI FUTBALISTI

Futbalový ročník 2022/2023 po reorganizácii súťaží začal
až 4.9.2022.

Okresná súťaž sa premenovala na VII ligu a po postupe
viacerých mužstiev z okresu do krajských súťaží sa počet
účastníkov znížil na desať.

Naše mužstvo začalo súťažný ročník veľmi dobre. V prvých
5 zápasoch zaznamenali 5 víťazstiev a skóre 22:3,

naopak v posledných 4 zápasoch jedna remíza, tri prehry
a skóre 3:20. Po týchto výsledkoch mužstvo zimuje na
4.mieste zo ziskom 16 bodov a skóre 25:23.

Káder mužstva tvorí 22 hráčov.

Meno a počet odohratých minút:

Michal Stankovič 476, Pavel Veľkov 404, Drahomír
Tomaškin 810, Branislav Hlivár 489, Denis Fodor 435,
Ján Uhrin 810, Vladimír Vozár 255, Tomáš Parkáni 450,
Stanislav Eremiáš 745, Jozef Holovic 810, Kornel Faršang
225, Milan Vlačuha 671, Dušan Šimun 529, Samuel
Kováč 139, Martin Pomoti 84, Ján Ducár 94, Jaroslav
Lenárt 5, Roland Bubenčík 570, Patrik Balík 525, Andrej
Mesároš 239, Štefan Brza 80, Pavol Andok 65.

Strelci gólov:
Milan Vlačuha 7 gólov
Jozef Holovic 3 góly
Patrik Balík, Štefan Brza, Tomáš Parkáni, Andrej Mesároš, 
Ján Ducár, Stanislav Eremiáš 2 góly
Roland Bubenčík, Martin Pomoti, Ján Uhrin 1 gól.

Žlté karty :
Tomáš Parkáni, Ján Uhrin po 2 ŽK
Ján Ducár, Patrik Balík      po 1 ŽK

Červené karty :  Mužstvo nezaznamenalo žiadnu ČK.

Začiatok jarnej časti ja naplánovaný na 23.4.2023.

Milan MIKUŠ
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Vážení spoluobčania,

dovoľte mi nakoniec sa Vám prihovoriť ako starosta obce Stredné Plachtince. Aj
touto cestou sa chcem veľmi pekne poďakovať všetkým Vám, ktorí ste sa zúčastnili týchto
posledných volieb a dali ste mi svoj hlas. Akceptujem výsledky volieb a aj touto cestou by
som chcel zablahoželať novému pánovi starostovi a všetkým zvolením poslancom
Obecného zastupiteľstva. Ako všetci viete, nie som rodákom z Plachtiniec, ale väčšinu
života, už takmer 41 rokov žijem v tejto obci, takže možno som lepším Plachtinčanom ako
tí, ktorí sa chvália, že ,,sú rodáci z Plachtiniec“. Samotná skutočnosť, že z tých 41 rokov
som bol 16 rokov poslancom obecného zastupiteľstva, z toho 12 rokov som vykonával
funkciu zástupca starostu obce pánovi Jánovi Naďovi. Posledných 12 rokov som bol
zvolený za starostu obce, aj to o niečom svedčí. Je mi ľúto, že niektorí spoluobčania majú
veľmi krátku pamäť a už si nepamätajú, aké úspešné firmy tu pred pár rokmi pôsobili
a kde sa dopracovali, ale to je už iná téma.

Nechcem sa opakovať, čo všetko sa nám za tie roky podarilo, písal som o tom aj
v predvolebnom liste a výsledky nevidí len ten, kto ich nechce vidieť. Za veľmi dôležité
považujem aj touto cestou sa poďakovať všetkým zamestnancom obce, za ich poctivú
prácu a som rád, že toľké roky som mohol pracovať v tomto, pevne verím, vynikajúcom
kolektíve. Ďakujem aj našim spoluobčanom, ktorí vykonávajú aktivačné práce, bez nich
by som si ťažko vedel predstaviť, kto by robil všetky tie práce, čo oni vykonávajú.

Aj keď odchádzam z funkcie starostu obce, každému z Vás občanom sa môžem
priamo pozrieť do očí a za tie roky som určite zámerne nikomu neublížil, len ak pomohol.

Na koniec mi nedá, aby som sa neopýtal určitých spoluobčanov, prečo cítia takú
veľkú závisť a nenávisť voči mojej osobe. Použijem citáty jedného veľmi múdreho
človeka, citujem:

,, Človek, ktorý v sebe prechováva
závisť a nenávisť

nakoniec sa sám zničí“

alebo: „Nikomu neprajem nič zlého, len niektorým ľuďom prajem, aby stretli sami seba!“

Možno som trošku naivný, ale v každom človeku som sa snažil vidieť len to dobré,
bohužiaľ, mýlil som sa. Napriek tomu som nesmierne rád, že nikdy v mojom živote som
voči nikomu nepociťoval závisť a nenávisť.

Našej Obci Stredné Plachtince prajem, aby sa naďalej rozvíjala a napredovala.

Štefan Benko
starosta obce
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