Rok 2009
Úvod
Prvý deň roku 2009 bol pre Európsku úniu historickým dňom. V tento deň sa Slovensko pripojilo
k Belgicku, Cypru, Fínsku, Francúzsku, Grécku, Holandsku, Írsku, Luxembursku, Malte, Nemecku,
Portugalsku, Rakúsku, Slovinsku, Španielsku a Taliansku ako ďalší člen eurozóny a prijalo euro ako
svoju menu. Korunovanými bankovkami a mincami sme mohli platiť do 16. januára 2009.
Slovenské banky bezplatne vymieňali korunované bankovky do konca roka 2009 a mince do konca
júna 2009. Táto bezplatná výmena bola obmedzená na maximálne 100 bankoviek a 100 mincí na
osobu a transakciu. Národná banka Slovenska bude vymieňať mince aţ do konca roka 2013,
bankovky a pamätné mince bude vymieňať bez časového obmedzenia. Prechod na euro zvládli
občania dobre. Aj starší ľudia sa naučili platiť touto menou. Problém bol len s rozlišovaním jedno a
dvoj centových mincí.
Samospráva obce
Obecný úrad viedol pán Ján Bobonšic. Pracovníčkou bola pani Helena Zimanová. Starosta obce i
pracovníčka zodpovedne a svedomito pristupovali k svojej práci. Kaţdý deň riešili úlohy, ktorých
bolo veľa. Práce na OcÚ stále pribúda. Starosta obce spolupracoval s poslancami OcÚ. Všetky
vzniknuté úlohy sa riešili na zastupiteľstve. Zastupiteľstvo zasadalo pravidelne a mimoriadne.
Riešili sa tu i sťaţnosti od občanov a starosta pravidelne informoval poslancov o tom, čo sa v obci
spravilo a to hlavne ako pokračovali práce na vodovode.
Voľby : 21.3.2009 prvé kolo a 4.4.2009 druhé kolo sa uskutočnili voľby prezidenta
Slovenskej republiky.
Predsedom volebnej komisie
Podpredseda volebnej komisie
Členovia
Zapisovateľ

Dezider Belica
Mária Siťariková
Pavol Zapletal
Irena Királyová
Etela Podhorányiová
Helena Zimanová

I.
kolo 21.marca 2009
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu -171
Počet odovzdaných hlasovacích obálok
- 69
Počet platných hlasovacích obálok
- 69
Výsledky 21.marca 2009 I. kola:

Bollová Dagmara
1
Gašparovič Ivan
53
Martináková Zuzana 3
Melník Milan
2
Radičová Iveta
9
Sidor Milan
1

II.
kolo 4.apríl 2009
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu – 172
Počet odovzdaných hlasovacích obálok
- 111
Počet platných hlasovacích obálok
- 111
Výsledky 4.apríl 2009 II. kola:

Gašparovič Ivan
Radičová Iveta

102
9

Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnili 06.06.2009
Predseda
Členovia

Zapisovateľ

-Dezider Belica
-Janka Javorčíková
Irena Királyová
Irena Belánová
Irena Guţáková
-Helena Zimanová

Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu
Počet odovzdaných hlasovacích obálok
Počet platných hlasovacích obálok

174
45
44

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnili 14.11.2009
Predseda
Členovia

Zapisovateľ

-Dezider Belica
-Ján Jurek
Andrea Mladšia
Irena Belánová
Etela Podhorányiová
Ján Anderko
Monika Kótaiová
Lýdia Anderková
Róbert Brindzák
-Helena Zimanová

I.kolo 14. november 2009
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu
174
Počet odovzdaných hlasovacích obálok
98
Počet platných hlasovacích obálok pre voľby do zastupiteľstva
95
pre voľby predsedu
94
II. kolo 28. november 2009 Predseda BBSK
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu
Počet odovzdaných hlasovacích obálok
Počet platných hlasovacích obálok pre voľby predsedu
Výsledok:

-Vladimír Maňka
Jozef Mikuš

28
9

174
37
37

Výstavba a zmeny charakteru obce
V roku 2009 sa pokračovalo vo výstavbe Vodovod Nandraţ a to na výstavbe rozvodného potrubia,
zásobného potrubia, na pretláčaní chráničiek pod cestou, dokončenie vodojemu a prívodu do
vodojemu.
Boli zrealizované tieto práce :
- dokončenie vodojemu, prívod do vodojemu
- výkopové práce pre uloţenie vodovodného rozvodového potrubia
- obsyp potrubia
- spätný zásyp potrubný, spätný zásyp zeminy
- kladenie potrubia
- výkopové práce pre uloţenie zásobného potrubia
- úprava terénu, úprava zasypaných šácht, ktoré boli pouţité na pretláčanie cesty do pôvodného
stavu
V tomto roku bola zrealizovaná stavba autobusovej zastávky v intraviláne obce a stavba
autobusovej zastávky v extraviláne obce. Tak isto sa uskutočnila aj stavba schodov na obecný
cintorín. V obci bola poskytnutá aj finančná dotácia vo výške 7 000 Eur na riešenie havarijnej
situácie a to na kúpu mobilnej ubytovacej bunky a osadenie na obecnom pozemku, pre obyvateľov
obce, ktorí prišli o strechu nad hlavou a z ktorých sa stali bezdomovci.

Činnosť podnikov a ich podiel na živote obce
V obci fungujú dve predajne potravín :

Pohostinstvo Dušan Brzáč
Rozličný tovar Ing, Marian Laciak.

Nachádza sa tu aj firma na spracovanie dreva

Mimi – Miroslav Mišanko

Zmeny v počte obyvateľov
Narodenie :

Mário Brindzák
Silvester Brindzák
Janka Zubajová
Ruţenka Javorčíková

30.04.2009
15.08.2009
02.09.2009
26.11.2009

Úmrtie :

Štefan Anderko
Júlia Lištinská

25.02.2009
18.10.2009

Cirkevný život
Administrátor : Mgr. Dušan Hrivnák
Kantorka : Katarína Šedivá
Zborový dozorca - Július Kriak
Bohosluţby boli raz mesačne a to prvú nedeľu v mesiaci o 13. hodine, filiálny cirkevný zbor patril k
cirkevnému zboru Ratkovské Bystré.
Priemerná účasť na bohosluţbách bola 4-6 ľudí.
Práca zboru pre občianske záležitosti

Uvítanie do ţivota :

Rebeka Donová
Štefan Dono
Tereza Donová
Alexej Anderko
Viktória Anderková

12.09.2008
06.04.2006
26.10.2002
15.12.2006
16.12.2007

Občianske obrady :

Štefan Anderko
Marta Poliaková

27.02.2009
12.06.2009

Ţivotné jubileá :

Júlia Lištinská
Judita Roháčová
Mária Medveová
Oľga Sojková
Ján Belán

15.03.1915
02.06.1930
04.06.1939
16.06.1959
15.07.1929

Úcta k starším :

počet zúčastnených

94 rokov
79 rokov
70 rokov
50 rokov
80 rokov

3

Počasie
Prvý január 2009 bol mrazivý a bez snehu. Sneţiť začalo 5.januára. Aţ do 13. januára trvali silné
denné ako aj nočné mrazy a počasie sa oteplilo aţ 14. januára. Od tohto dňa prevládalo opäť teplé a
daţdivé počasie. Teploty sa pohybovali v priemere okolo 0 °C . Ochladenie nastalo okolo 10.
februára kedy nám začalo aj sneţiť. Koniec februára a celý marec boli nadmerné snehové i daţďové
zráţky a chladno. Mesiac apríl a máj bol nadpriemerne teplý a suchý. Vyskytlo sa len málo zráţok.
Ochladenie a zráţky nastali koncom mesiaca. V letných mesiacoch sa striedali extrémne horúčavy s
chladným a daţdivým počasím. September bol slnečný a teplý koniec babieho leta nastal 9. októbra,
počasie sa zhoršilo a citeľne sa aj ochladilo. Mierne oteplenie nastalo 1. novembra kedy bolo krásne
slnečno. Prvé sneţenie prišlo 4. novembra. Od 16. novembra do 20. novembra bolo krásne slnečné
počasie a teplo. Celý november bol nadpriemerne teplý. Sneţiť začalo 16. decembra a nastala zima.
Vianoce v tomto roku boli daţdivé a pomerne teplé.

