Rok 2010
Úvod
Rok 2010 bol rokom volebným. V tomto roku sa uskutočnili voľby do Národnej rady
Slovenskej republiky. Za premiérku bola zvolená Iveta Radičová za SDKÚ- DS. Tiež bolo
vyhlásené referendum, ktoré bolo pre nízky počet voličov vyhlásené za neplatné. Pre nás občanov
boli najdôležitejšie voľby do orgánov samosprávy obcí.
Samospráva obce
Obecný úrad viedol pán Ján Bobonšic. Pracovníčkou bola pani Helena Zimanová. Starosta
obce i pracovníčka zodpovedne a svedomito pristupovali k svojej práci. Každý deň riešili úlohy,
ktorých bolo veľa. Práce na OcÚ stále pribúda. Starosta obce spolupracoval s poslancami OcZ.
Všetky vzniknuté úlohy sa riešili na zastupiteľstve. Zastupiteľstvo zasadalo pravidelne i
mimoriadne. Riešili sa tu i sťažnosti od občanov a starosta pravidelne informoval poslancov o tom,
čo sa v obci spravilo a to hlavne ako pokračovali práce na vodovode.
Voľby
12. júna 2010 sa uskutočnili voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Predseda:
Členovia:

Dezider Belica
Zuzana Medveová
Silvia Polomková
Iveta Nikitinská
Michal Michalský
Zapisovateľ: Helena Zimanová
Počet voličov zapísaných v zozname:
Počet odovzdaných hlasovacích obálok:
Počet platných odovzdaných hlasov:

180
128
128

18. septembra 2010 sa uskutočnilo Referendum
Predseda:
Ľudovít Očenáš
Podpredseda: Silvia Polomková
Členovia:
Zuzana Medveová
Viera Šmidtová
Karol Mikuš
Zapisovateľ: Helena Zimanová
Počet voličov zapísaných v zozname:
Počet odovzdaných hlasovacích obálok:
Počet platných odovzdaných hlasov:
Počet neplatných odovzdaných hlasov:

178
30
29
1

27. november 2010 sa uskutočnili voľby do obecného zastupiteľstva
Ján Javorčík
Zuzana Medveová
Irena Belánová
Ľudovít Očenáš
Monika Kótaiová
Zapisovateľ: Helena Zimanová
Predseda:
Členovia:

Počet voličov zapísaných v zozname:
Počet odovzdaných hlasovacích obálok:
Počet platných odovzdaných hlasov
pre voľby do obecného zastupiteľstva:
Počet poslancov, ktorý sa mali zvoliť:
Počet zvolených poslancov:
Počet platných odovzdaných hlasov
pre voľby starostu obce:

183
142
139
5
5
140

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
1 Ján Bobonšic
Nezávislý kandidát
82 hlasov
2 Janka Javorčíková
ĽS- hnutie za dem. Slovensko
75 hlasov
3 Barnabáš Kótai
Nezávislý kandidát
66 hlasov
4 Ľubica Beregiová
Nezávislý kandidát
53 hlasov
5 Ing. Marian Laciak
Nezávislý kandidát
53 hlasov
*********************************************************************
6 Vladimír Bibák
Nezávislý kandidát
40 hlasov
7 Iveta Nikitinská
Nezávislý kandidát
39 hlasov
8 Vladimír Anderko
Nezávislý kandidát
38 hlasov
9 Jozef Anderko
Nezávislý kandidát
37 hlasov
10 Dušan Goštán
Nezávislý kandidát
30 hlasov
11 Stanislav Brindzák
Nezávislý kandidát
24 hlasov
12 Karol Mikuš
Nezávislý kandidát
24 hlasov
13 Helena Kótaiová
Nezávislý kandidát
21 hlasov
14 Lýdia Anderková
Nezávislý kandidát
19 hlasov
Počet platných hlasov na funkciu starostu obce
1 Ing. Marian Laciak
79
2 Iveta Nikitinská
61
Za starostu obce bol zvolený Ing. Marian Laciak - nezávislý kandidát

Počasie
Prvý január 2010 bol teplý. Snežiť začalo 3.1. a snežilo aj 6.1. na Troch kráľov. 9. januára už
pršalo. Január bol teplý a bez snehu. Zmena nastala 30. januára, keď začalo snežiť a nastala veľká
zima. V mesiaci február sa vyskytovali silné nočné mrazy až do -14°C . Celý február bol chladný s
výdatnými snehovými zrážkami. Od prvého marca do dvadsiateho marca bolo chladno so snežením
a silnými nočnými mrazmi. Chladné boli aj prvé dva týždne v mesiaci apríl. Zima bola aj na
veľkonočné sviatky a piateho apríla na veľkonočný pondelok pršalo. V máji prevládalo premenlivé
počasie.
Mimoriadna udalosť sa stala 4. júna v popoludňajších hodinách, keď sa našou obcou
prehnala silná búrka spojená s prietržou a prudkým dažďom. Táto prietrž spôsobila v našej obci
veľké škody mnohým občanom. Z dôvodu nadmerných dažďov a zdvihnutej hladiny miestnych
potokov došlo k znečisteniu studní občanov a tým k znehodnoteniu vody v týchto studniach, ktoré
občania využívajú ako pitnú. Zároveň došlo k zaplaveniu pivníc a hospodárskych budov v
rodinných domoch, k zničeniu brehov miestnych potokov ako aj k čiastočnému zničeniu obecnej
komunikácie. Z týchto dôvodov bol odstraňovaním škôd a záchrannými prácami poverený miestny
dobrovoľný požiarny zbor, a i o pomoc sme požiadali aj dobrovoľný hasičský zbor v Jelšave s
ktorým máme uzavretú zmluvu o spolupráci.
Prebiehalo čistenie studní občanov, ktorí boli postihnutí záplavou pomocou dvoch obecných
hasičských striekačiek a zároveň ťahanie vody z pivníc v zaplavených objektoch. Zároveň
prebiehali práce na úpravách škôd na miestnej komunikácii a miestnych potokoch.
V mesiaci jún a júl prevládalo aj naďalej daždivé počasie. Prvý letný deň – 24. júl bol studený,
veterný a daždivý. Od 1. do 25. augusta trvali extrémne horúčavy a sucho. Na Jakuba 25. augusta sa
ochladilo. Do 28. augusta bolo v celku príjemné počasie. V septembri prevládalo daždivé počasie.
Babie leto trvalo len krátko a to od 20.- 25. septembra. Posledný septembrový týždeň bol daždivý a
chladný. Babie leto pokračovalo ešte od 4. -8. októbra a prvý mráz sa vyskytol 9. októbra. Posledný
októbrový týždeň bol slnečný a teplý. Prvého novembra bolo príjemne teplo 17°C. Teplo
pokračovalo až do 22. novembra. Na Milana 27. novembra začalo výdatne snežiť. 2. a 3. decembra
výdatne snežilo. Od 6.-8. sa nám sneh zmenil na dážď. Ochladenie so snežením prišlo 12.
decembra. Od 13. - 20. decembra boli silné nočné i denné mrazy. Tento rok bol najchladnejším
rokom za posledné obdobie.
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 :

Lenka Grendelová
Daniela Donová
Filip Bernard Gallik
Dominika Laciaková
Jana Anderková
Jesica Anderková

25.03.2010
24.01.2010
19.05.2010
01.07.2010
21.09.2010
15.11.2010

Úmrtie :

Jozef Nemetz
Darina Poliaková
Elemír Čonka
Judita Roháčová

04.07.2010
29.08.2010
04.11.2010
19.12.2010

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

Práca zboru pre občianske záležitosti

Uvítanie do života :

Katarína Ruszová
Lenka Grendelová
Antónia Anderková
Janka Anderková

31.07.2007
25.03.2010
02.06.2009
21.09.2010

Občianske obrady :

Jozef Nemetz

04.07.2010

Mimoriadne udalosti
28.02.2010 o 11.30 hod. sa noc zmenila na deň a vzápätí nasledoval výbuch. Oslepujúcu žiaru
vystriedala s krátkym odstupom času tlmená detonácia, po ktorej sa triasli okenné tabule. Takýto
nevídaný jav zažili desiatky ľudí v nedeľu pred polnocou takmer na celom východe Slovenska. Jav
bol pozorovaný aj v našej obci. Odborníci prijímali desiatky svedectiev z mozaiky správ si skladali
ucelený obraz toho, čo sa udialo. Ako postupne vysvitlo, nezvyčajnú udalosť, ktorú bolo vidno aj
cez zamračenú oblohu zaznamenali v Budapešti, v Prahe aj v Plzni. Tamojší pozorovateľ presne
popísal jej polohu, ako i to, že objekt mal tmavozelenú farbu a jasný bol ako Mesiac v prvej štvrtke.
Podľa odborníkov išlo o meteorit zvaný BOLID, ktorý vybuchol pri prieniku do atmosféry. Potvrdili
to viaceré nezávislé pracoviská, vrátane Českého astronomického ústavu SAV, ktorý zhromažďoval

od rána údaje pozorovateľov z viacerých lokalít. Svedčí o tom následnosť pozorovaných svetových
javov, ako i oneskorená detonácia. Podľa neho mohlo ísť o objekt asi ako futbalová lopta,
maximálne však s priemerom pol metra, ktorý v atmosfére začal horieť a vybuchol. Podľa iného
zdroja vážil asi 10 kg, rýchlosť dosiahol 15 - 25 km/sekundu, vybuchol 30 km nad zemským
povrchom. Nevylúčil, že úlomky z neho mohli zastihnúť zemský povrch, no ich prípadné hľadanie
bude veľmi náročné. BOLID a jeho dráhu zachytila celo oblohová kamera na astronomickom
pracovisku Ružová v severných Čechách, pravdepodobne bude i v radarových záznamoch, alebo na
satelitných obrázkoch. Bohužiaľ v tomto prípade nebolo ideálne počasie a fotografický bolid
zachytila pravdepodobne len jedna z kamier európskej bolidovej siete a objavil sa jeden amatérsky
záznam z Prešova. Avšak podľa rádio metrických meraní bude možné vypočítať hmotu a ďalšie
veličiny telesa, vysvetlil Jakub Kapuš zo Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity. Aby mohli
odborníci zrekonštruovať jeho pohyb, a určiť miesta dopadu úlomkov, musel by byť pozorovaný z
troch nezávislých miest, čo sa pravdepodobne kvôli zamračenej oblohe nestalo. Podobné javy, ktoré
boli zaznamenané – do zemskej atmosféry denne prenikajú telesá z kozmického priestoru, väčšina
z nich.

