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Z náboženského života:

Tak ako to už každý rok býva zvykom, ani
rok 2007 nebol iný a opäť tu bol Mikuláš.
V záhorskom kultúrnom dome sa 8. 12.
2007 o 16.00 hod. zišli Záhorčania i
Selešťanci, mladí i starší a netrpezlivo
čakali na jeho príchod. T í najnetrpezlivejší
boli určite deti z Materskej škôlky...

Mikuláš 2007
Keď už všetci pohodlne sedeli na
svojich miestach a deti boli už naozaj
veľmi nedočkavé, roztvorili sa dvere do
sály
a vošiel
Mikuláš
so
svojou
pomocníčkou Snehulienkou. Obidvaja
sa usadili a čakali s čím ich deti prekvapia
tento rok. No tie ani tentokrát nesklamali
a pripravili si pestrý a bohatý program.
Detičky
nám
zabásnili,
zaspievali,
zatancovali. Na chvíľočku ich program
prerušil príchod čerta, ale deti boli veľmi
odvážne a nezľakli sa ho a tak vo svojom
prekrásnom programe pokračovali. Keď
ho už vyčerpali, svoju úlohu si splnil aj
Mikuláš. Porozdával kopu balíčkov a bolo
ich veru neúrekom. Na detských
tváričkách sa rozžiarili očká a rozkvitol
úsmev a tým si Mikuláš splnil svoje
poslanie.

Mikuláš
začína
sladkosťami.

rozdávať

balíčky

so

-M. Nováková-

Čo sa udialo v ev. a. v. cirkevnom zbore
November 2007: vystúpenie
mládeže v KD v Záhorciach pri príležitosti
Stretnutia seniorov ( scénka: Ako Boh
prišiel na návštevu, pieseň)
December 2007: vystúpenie
mládeže a spevokolu žien so spoločným
programom na Adventnom popoludní
v KD v Selešťanoch.
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Podelím sa s Vami o krásny príbeh,
ktorým nás študentov milo prekvapila
naša obľúbená docentka na škole
koncom minulého roka : -)

Na takú „spúšť“, aká nastala
v pondelok, 7.apríla 2008 okolo šestnástej
hodiny si nepamätajú hádam ani najstarší
obyvatelia Záhoriec.

Nielen meč je ostrá zbraň!

Keď príroda ukazuje
svoju moc

Ľudský jazyk vie niekedy zraniť
omnoho viac...
O tom je aj tento príbeh:

Vianočný program v ev. chráme (deti
básničky
a pesničky,
ženy
zo
spoločenstva spolu s niekoľkými mužmi
zaspievali štvorhlasne Narodil sa Kristus
Pán; deti boli obdarované balíčkami);
Klobúková párty pre deti (večierok, na
ktorý mali deti prísť v klobúkoch); vianočný
večierok pre staršiu mládež
Marec 2008:
školenie pre
vedúcich mládeže na ev. fare vo V. Krtíši
(prednášateľ D. Maršala – býv. vedúci
Spoločenstva ev. mládeže na Slovensku);
Biblická hodina v škole pri kostole
(neformálne stretnutie pri Božom slove –
výklad žalmu 139); veľkonočný program
v kostole v Záhorciach (mládež: scénka,
piesne; spoločný spevokol žien a mužov:
štvorhlas – Veseľ sa celý svet); gratulácia
na
nedeľných
službách
Božích
dlhoročnému kostolníkovi p. Š. Sabovi pri
príležitosti jeho 60. narodenín
Apríl 2008: pracovné stretnutie
žien Novohradského seniorátu v KD
v Záhorciach (v rámci neho vystúpenie
domáceho spevokolu).
-AK-

Vychýrený
klebetník
si
jedného dňa uvedomil, že kadekomu
ublížil a preto sa vybral k učencovi po
radu, čo si počať s čiernym
svedomím. "Vezmi toto vrece peria a
pri dverách ľudí, ktorých si ohovoril,
vždy polož jedno pierko. Potom sa
vráť a ja ti poviem, čo ďalej", poradil
mu
múdry
muž.
Stalo
sa.
Klebetník sa po čase vrátil a
čakal na ďalší pokyn. "Teraz choď,
obíď všetky domy, pierka pozbieraj a
prines ich späť!" vraví mu učene c.
Nešťastník sa vybral splniť túto úlohu,
pretože svedomie ho veru poriadne
pálilo. Ale beda! Po pierkach ani
chýru, ani slychu! Zronený zastal pred
učencom, ktorý mu ale vysvetlil, že
slová sú ako tie pierka. Ľahučko
vyletia z úst, často bez rozmyslu
a uváženia - či sú ozaj pravdivé, či
niekomu neublížia, či niekoho
nerania. No vrátiť ich späť, to veru
nemožno. Ani zahryznúť si do jazyka
nepomôže, keď si už klebeta žije svoj
vlastný bezočivý život. Čo s tým???
Lepšie je aj v tomto prípade dvakrát
merať a raz strihať. Pretože zošité, to
už nie je ono!
-Alena Filipová-

Tak, ako sa naša matka príroda vie
postarať o najkrajšie scenérie života ,
v okamihu vie dokázať človeku aj svoju
neskutočnú silu. V pondelok ju predviedla
v podobe tornáda, ako ho poznáme
z katastrofických
amerických
filmov.
Mohutný vzdušný vír začal svoje dielo
skazy na konci Pivničnej ulice a prvým
sústom boli strechy na 3 domoch,
chlievikoch a prístreškoch . Krížom cestou
na cintorín uchytil striešku a to sa
mu málilo, lebo náhrobné pomníky, ktoré
mu stáli v ceste rúcal ako škatuľky
zápaliek. Na Krtíšskej ul ici rad radom
hrýzol dookola ako hladná beštia a ostali
po ňom „vyhryzené“ deravé strechy, dvory
a záhrady plné škridľových črepín. Za
obeť mu padlo aj pár stromov,stĺpov, brán.

Pred tým, než opustil Záhorce sa posilnil
plechmi z plechových striech a nesúc ich
v divom tanci cez pole sa premiestnil
konať dielo skazy do Želoviec. ..
Nielen potichu, ale i nahlas si
všetci želáme, nech nás vyššia moc
ochráni pred podobnou skazou.
No
pravdou je, že proti prírode a jej výčinom
je človek bezmocný...
-j.janosikova-
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Z podnetu Obvodného pozemkového
úradu (OPU) vo Veľkom Krtíši Obecné
zastupiteľstvo v Záhorciach schválilo
začatie prípravného konania na veľké
pozemkové úpravy (PU) v katastrálnom
území Záhorce. Ďalším krokom, aby
prípravné konanie mohlo pokračovať je
schválenie aspoň 50% počtu vlastníkov
pôdy.

Verejné zhromaždenia
k pozemkovým úpravám
Verejné zhromaždenie spojené
s prezentáciou POZEMKOVÝCH ÚPRAV
(KOMASÁCIOU –zlučovaním pozemkov)
bolo
v Záhorciach
17.11.2007
a v Selešťanoch 26.11.2007. Prezentáciu
viedol zamestnanec OPU Veľký Krtíš Ing.
Ervín Gyorgy. Po prezentácii objasňoval
zvedavé otázky občanov. Do 15.1.2008
trvala anketa, kde vlastníci pozemkov
vyjadrili svoj súhlas resp. nesúhlas s PU.
S
ďalšími
krokmi
budete
priebežne informovaní obecnými médiami .

-Ing. Jaroslav FilipUrčite sú každému z vás známe
pojmy ako atómová, vodná či veterná
energia. Obyčajne je táto energia
premenená na elektrickú, ktorú potom
každý z nás denne využíva. Ako vieme z
médií,
Slovensko
má
nedostatok
elektrickej energie. Energiu si preto buď
kupujeme od iných štátov (nevýhodné),
alebo si ju už spomínanými spôsobmi
vyrobíme. Atómová energetika nesie so
sebou značné riziko, vodná energetika si
vyžaduje obrovské množstvo dostato čne
mohutných vodných tokov. Veterná
energia má na Slovensku potenciál.
Napríklad
v
Rakúsku
sa
90%
inštalovaného výkon u veterných elektrární
nachádza
v
blízkosti
hranice
so
Slovenskom! To už je nezanedbateľný
fakt.

Veterná energia
a naša ľahostajnosť
V tejto súvislosti bolo Záhorciach
dňa
14.03.2008
zvolané
verejné
zhromaždenie, ktorého cieľom bolo
získanie
predbežného
súhlasu
so
začiatkom meraní potrebných ku stavbe
malého veterného park u zloženého
z niekoľkých
stožiarov
s vrtuľou.
Predbežne sa ráta s tromi, výhľadovo
s 13-timi. Na zasadanie sa dostavilo asi
30 občanov Záhoriec a Seleštian. (To je
30/694*100=4,3 %.)
Starosta obce PaedDr. Branislav Kázmer
predniesol všetky dostupné informá cie
technického i ekonomického charakteru
ohľadom tohto zámeru. V diskusii sme sa
pokúsili (starosta obce a zástupcovia
Komisie pre verejný poriadok a životné
prostredie) zodpovedať otázky našich
občanov.
V tomto krátkom článku nie je
možné zreprodukovať všetky technické a
ekonomické ukazovatele tak ako ste to
mali možnosť vidieť a počuť na verejnom
zhromaždení. Preto by som vám chcel
tento fakt zdôrazniť a do budúcnosti
vyzvať, aby ste sa aj vy zúčastnili
podobných verejných zhromaždení v čo
najväčšom počte.
Napriek tomu sa vám pokúsim v pár
bodoch priblížiť aspoň základné fakty:
1. Firma VENTUREAL Slovakia, s.r.o.
(www.ventureal.com ), dala našej obci
návrh na výstavbu vet parku.
1.

2.

Predpokladaná životnosť turbín je 20
až 25 rokov. Počas tohto obdobia má
byť schopná pracovať približne 120
tisíc hodín.
Vietor, ako jeden z mála zdrojov, je
obnoviteľným
a
skoro
neobmedzeným zdrojom obnoviteľnej
energie. Jeho celkový potenciál je
viac ako 300-krát väčší, než je
súčasná svetová spotreba energie.

3.

Prevádzka
veterných
elektrární
prebieha bez emisií škodlivých látok.

4.

Pri
prenájme
pozemku
bude
predstavovať ročný nájom plochy
potrebnej
k prevádzke
veternej
elektrárne (cca. 2 000 m 2) 20.000,Sk za 1 MW inštalovaného vý konu

5.

Jednorázový príspevok na účet obce
od investora za každý jednotlivý
stožiar VE, umiestnený v katastri
obce – 100.000,- Sk pri zahájení
výstavby

6.

Ročný príspevok na účet obce od
investora za každý jednotlivý stožiar
VE, ktorý bude v prevádzke a bude
umiestnený v katastri obce – 25.000,Sk za 1 MW inštalovaného výkonu

Ak vás zaujímajú ďalšie podrobnosti,
obráťte sa prosím na poslancov obecného
zastupiteľstva, alebo starostu obce či členov
Komisie pre verejný poriadok a životné
prostredie.
Verejné zhromaždenie obyvateľov obce
Záhorce konané 14.03.2008 v KD Záhorce
súhlasilo s výstavbou veterných elektrární v
katastrálnom území Záhorce.
- Ing. Milan Majoroš______________________________________
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Na maškarnom plese bolo veselo a jedna
maska krajšia ako druhá.
- MJ -

„Bleskovky“
Bleskovka – tak sa hovorilo za mojich školských
liet rýchlym písomkám. Práve slovo bleskovky
som si prepožičala k nasledujúcim kratučkým
správam skôr obrazom ako slovom:
-jj-

Dialo sa v materskej škole
13.11.2007 - Priestory v herni vyhrievajú
nové krbové kachle.
18. 11.2007 a 9.12.2007
vystúpenie
škôlkárov na posedení pre dôchodcov.

Koncom decembra 2007 sme sa na posedení
rozlúčili s dlhoročnou pracovníčkou O cÚ pani
Evkou Rozkošovou...

4.12. 2007 - škôlkári a aj neškôlkári si boli
pozrieť cirkusové vystúpenie v kultúrnom
dome.
13.12. 2007 – v materskej škole sme
vyrábali vianočné ozdoby .
25.2.2008 – v škôlke sme mali maškarný
ples.
Na obecnom plese sa nielen tancovalo. Hostia
si pochutili na výbornej torte. ..

