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2. komisia pre kultúru a šport /KKŠ/ M .Hodási, M. Jánošíková, P. Bódiš
3. komisia pre verejný poriadok a ŽP
/KVaŽP/ - P. Móc, Ing. M. Majoroš, Jozef
Filip
II. schvaľuje rozpočet na rok 2007
s uvedenými zmenami:
1/ navýšenie príjmovej položky 111 003
podielové dane o sumu
170 000,- Sk
2/navýšenie položky vo výdavkovej časti
0320634002 – požiarna ochrana
aktualizácia plánu PO
20.000 Sk
3/navýšenie položky vo výdavkovej časti
08 20 635 006, kultúra – údržba budov
a objektov o sumu
100.000 Sk
4/ navýšenie položky vo výdavkovej časti
08 20 642 001 bežné transfery na kultúrny
rozvoj a šport o sumu
50.000 Sk
Obecné zastupiteľstvo oprávňuje starostu
obce urobiť tieto zmeny v rozpočte.
III. Platné VZN
OZ predlžuje platnosť platných VZN aj
naďalej bez pripomienok.
C. Odporúča
1. starostovi obce za najvýhodnejších
kandidátov na organizátora AČ v obci:
Jána Líšku a Evu Filipovú.
2. komisiám pracovať podľa návrhu
pracovnej činnosti, ktorý predniesol
starosta obce
3. skontrolovať, či sú kosačky zapísané
v inventarizácii na podnet J. Karasyho
D. Volí
Návrhovú komisiu: M.Novák, Š. Zauška

5. stav pri vypracovaní cintorínskeho
poriadku
6.spôsob
vyúčtovania
cestovných
nákladov a stravných lístkov starostu
7.majetkové priznanie starostu
8. zloženie krízového štábu
B. Schvaľuje
1. kompetencie zástupcu starostu obce
a/ vydávanie lístkov na občerstvenie
pracovníkom aktivačnej činnosti v Seleš.
b/ správa KD v Selešťanoch
c/ správa Domu smútku v Selešťanoch
C. Odporúča
1. Starostovi obce vyhlásiť konkurz na
hlavného kontrolóra obce s termínom
ukončenia 1.3.2007
2. nasledovný postup pri odkúpení
pozemkov v okolí ihriska: zvolať vlastníkov
pôdy a ponúknuť : a/ darovanie
b/ odpočet z dane
c/ kúpa maximálne 3Sk/m2
OZ schválilo starostovi plnú moc v konaní
tejto veci
3. odporúča starostovi obce aktualizovať
územný plán obce
D. Volí
a/ návrhovú komisiu: P. Móc, M.Račáková
b/ komisiu pre posúdenie majetkových
pomerov starostu: M. Novák /predseda,
SMER – SD/, A. Kalmánová /člen, HZDSĽS/, J. Jánošíková /člen, SDKÚ –DS/
_________________________________

Zo zasadnutia OZ v Záhorciach,ktoré
sa
konalo
2.2.2007
na
OcÚ
v Záhorciach
Obecné zastupiteľstvo v Záhorciach:
A. Berie na vedomie
1.Správu starostu vo veci evidencie
kosačiek – dotaz p. Karasyho
2. postup pri ochrane majetku obce
v oblasti vodovodu a kanalizácie
3. správu komisie pre kultúru a šport
4. správu komisie pre verejný poriadok
a ŽP

Vtedy som ešte býval vo Veľkom Krtíši
v paneláku. Pripomínalo mi to internát.
Cítite vôňu chleba vo vajciach, čo robí
suseda ráno, na obed a večer. Počujete
hádku susedov, zistíte akú hudbu počúva
teenager nad vami. Na Silvestra idete
upozorniť hlučných susedov, že o 4.
hodine nad ránom by sa patrilo stíšiť
hudbu, ktorá zobudila všetkých okolo. Mal
som pocit, že mesto spí asi len 3 hodiny
z 24-roch. Má to však aj svoje výhody.
Keď dostanete chuť na čokoládu o 20.

a poobliekať nás. Niektorí sme boli z toho
očakávania a príprav takí hotoví, že keď
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/Šachový turnaj sa začína.../

Maškarný ples v našej škôlke
Už celé dva týždne sme sa rozprávali
o tom kto bude aká maska a nielen
rozprávali, my sme sa aj poctivo
pripravovali. Okrem toho, že sme doma
maminám každý deň povedali inú masku ,
ktorou chceme na stopercent byť, sme si
chystali aj škôlku. Rozhodli sme sa, že
tento rok budeme mať v našej malej
vykúrenej škôlke a nie v kultúrnom dome,
lebo vlani prišlo medzi nás veľmi málo
školákov. Tak sme teda vyzdobili škôlku
a steny krášlilli masky od výmyslu sveta.

Nasledujúci príspevok je z pera –
presnejšie z PC klávesnice nášho čitateľa.
Má skúsenosti so životom v meste i na
vidieku, a podelí sa s nami o svoje zážitky.

Môj dom, môj hrad

Uznesenie č.2/2007

/pokračovanie na strane 7/

Okrem toho sme pripravili aj krásne
pestrofarebné klobúčiky pre rodičov
a starých rodičov, aby sa aj oni mohli
s nami zabávať. A nezabudli sme ani na
pozvánky pre rodičov, pána starostu
a našu kamarátku „Rozkošku“. Na každú
pozvánku sme urobili otlačok našej dlane,
aby vedeli že je to od nás.
V deň D, maminka povedala, že je piatok
9. februára, sme od nedočkavosti ledva
zaspali po obede a keď sme sa zobudili
a naolovrantovali sa, už sme vyzerali naše
maminy, ktoré nám mali doniesť kostýmy

sme zazreli maminku, spustili sme plač
a nedali sme sa utíšiť ničím na svete a tak
nás maminky radšej zobrali domov.
Nevadí, veď na rok budeme starší
a rozumnejší.
Konečne sme boli všetci v kostýmoch:
a zrazu sa v škôlke objavili dve princezné,
vojak,
dobrá
čarodejnica,
červená
čiapočka,
čmeliak,
pastier,
ninja
korytnačka. Keď sa už poschádzali všetci
rodičia a starké, prišiel medzi nás ozajstný
šašo. Takí sme boli z toho prekvapení, že
sme skoro zabudli v akej dedine bývame.
Až po chvíli sme zistili, že je to naša pani
učiteľka Darinka Červenáková prezlečená
za šaša. To bolo radosti a výskania.
Maškarný ples sa mohol začať. Najprv
sme
si
poriadne
zatancovali
aj
s maminami.
Potom sme sa museli
posilniť koláčikmi a čajom. A keď sa nám
už nechcelo tancovať, pani učiteľka mala
pre nás pripravené rôzne súťaže. Najprv
sme so zaviazanými očami museli hádať,
čo nám dali do pusy – banán, jabĺčko,
alebo mandarinku., potom sme hrali „ide
Pešek okolo“, potom sme skúšali, ktorá
skupina je silnejšia v preťahovaní lanom,
potom sme sa hrali na fúriky a nakoniec
sme chytali ryby z „bazénika“. Nakoniec
sme ešte dostali sladké čokolády, ktoré
nám poslal pán starosta a všetkým sme
sa
poďakovali
peknou
básničkou.
Maškarný ples bol super ale unavil nás
tak, že sa nám zatvárali oči už cestou
domov. A v noci sa nám snívalo o tom,
aká maska z nás bude na rok.
Marcela Jánošíková

/... takto sme chytali ryby .../

