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Z diania v obci

Dom smútku
Pohľad na zatekajúcu strechu domu
smútku pred opravou a po nej.
Opravy a zmeny výrazne prospeli aj
interiéru domu smútku.

Oprava poruchy verejného
vodovodu
Časť obce niekoľko týždňov trápila kvalita,
či skôr nekvalita vody. Po dlhšom hľadaní,
kopaní a testovaní pracovníci vodární
chybu našli a odstránili.

Pozemkové úpravy
Informácia o Projekte PÚ v k.ú. Báhoň
z Obvodného pozemkového úradu v Senci
OPÚ v Senci informuje vlastníkov nových pozemkov v projekte pozemkových úprav, ktorí požiadali o vytýčenie nových pozemkov, že
spracovateľ PPÚ začal s vytyčovaním. Vlastníci budú pozývaní postupne na prevzatie pozemkov.
Upozorňujeme vlastníkov, že lomové body nových pozemkov sú
vyznačené drevenými kolíkmi. Po prevzatí pozemku je potrebné, aby
si trvalú stabilizáciu lomových bodov nových pozemkov zabezpečil
vlastník na vlastné náklady.
Opakované vytýčenie nových pozemkov nebude vykonané!
Ing. Jozef Frčo
Riaditeľ OPÚ v Senci

Pozývame vás na

výstavu a párty
v galérii Freedom v Báhoni (ul. A. Hlinku 4)
v sobotu 29. 10. 2011 od 17:00 hod.
Vystavené budú výsledky medzinárodného typograﬁckého workshopu
TypoTopo – lettering, fonty, specimeny, kaligraﬁe a ručné nápisy.

A takto vyzerá v plnej kráse
naša fontána pred Obecným úradom
- užívajú si ju a tešia sa z nej najmä deti.
Tematické workshopy o. z. Poster mapujú oblasti
graﬁckého dizajnu. Talentovaných študentov vizuálnej komunikácie z výtvarných akadémií strednej
Európy vedú mladí dizajnéri, ktorí už dosiahli významné úspechy. Miestom konania workshopov je
Galéria FreeDom v obci Báhoň.
viac info www.multitalent.in/typotopo
organizátor:
(SK)

(SK)

(CZ)
(PL)

Typo Topo (24.10.-30.10.2011) nadväzuje na úspešný projekt Rural Poster z roku 2009.
Účastníkov budú viesť Ondrej Jób a Ján Filípek (SK), absolventi VŠVU (2008) a Kráľovskej
akadémie v Haagu (KABK) www.urtd.net www.dizajndesign.sk a Áron Jancsó (HU), mladý
maďarský graﬁcký dizajnér, ktorý rád hľadá nové spôsoby vyjadrenia v zmesi modernizmu,
street culture a kaligraﬁe. aronjancso.com

O. Z. Poster

partneri:

(HU)

Slovenské centrum dizajnu
Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
Univerzita Tomáša Baťu, Zlín
Akademia Sztuk Pieknych w Katowicach,
Katowice
Moholy-Nagy Univesity of Art and Design
(MOME), Budapest

mediálny partner:

designum
podpora:

Medzinárodný vyšehradský fond
Ministerstvo kultúry SR

V rámci workshopu organizujeme aj odborné typograﬁcké prednášky
v prednáškovej miestnosti VŠVU č. 135, na Hviezdoslavovom nám. 18 v Bratislave
vo štvrtok 27. 10. 2011 od 16:00 hod. do 20:00 hod. Vstup je voľný.
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