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to potrebné urýchlene vyriešiť. V apríli už
začneme blombovať vodomery a prípojky
tak, aby nebola žiadna pochybnosť
o čiernych odberoch, a aby nám vodári
zrušili obecný vodomer. Teraz fakturujú obci
rozdiel medzi vodomermi v domácnostiach a
obecným vodomerom pri Cirovkách!
Miestne komunikácie
Ďalší okruh problémov, s ktorým trávim veľa
času, sú cesty. Budeme čistiť cesty, odvážať
krajnice a asfaltovať výtlky.
Začiatkom mája sa do toho pustíme. Nové
koberce sú zatiaľ v nedohľadne. Starý
projekt, ktorí sme podali, neprešiel a na
nové výzvy budeme musieť počkať asi až na
začiatok budúceho roka. Začalo nové
programovacie obdobie a „nikto nevie, čo
bude ďalej“.
Aktivačná činnosť
S aktivačnou činnosťou sme začali oficiálne
v obci od 15. januára. Zo 14 doručených
obálok obecné zastupiteľstvo 5. januára po
zvážení vybralo a doporučilo starostovi obce
za koordinátorov AČ Jána Líšku a Evu
Filipovú. S odstupom času sa ukázalo, že
voľba zastupiteľstva bola dobrá. Myslím, že
je to vidieť na prvý pohľad. Väčšina
pracovníkov AČ sa snaží, pracujú ako
najlepšie vedia a slúži to našej obci. Až na
niekoľko malých výnimiek môžeme byť
s nimi spokojní.
Deň obce
Rád by som pripomenul občanom, že obec
tu nie je len preto, aby od nich vyberala
dane a poplatky. Rozhodli sme sa preto, že
aj v našej obci vytvoríme tradíciu dňa obce.
Začneme najprv v Selešťanoch, potom na
striedačku v Záhorciach. Pri tejto príležitosti

poupravujeme kultúrne domy, parky, lavičky,
na čo budeme mať prostriedky.

Záver
Nedá sa porozprávať ani v priestore celého
čísla o tom všetkom, čo som za tých 100 dní
zažil, ako sa to vyvíjalo a aké to celé bolo.
Načrtol som len najhlavnejšie veci, s ktorými
sa teraz zaoberám.
V každom prípade je to veľmi pestrá a
zaujímavá práca, ale aj veľmi náročná.
Snažím sa ju robiť poctivo, čestne
a usilovne. Som si istý, že výsledky
nenechajú na seba dlho čakať a iste ste si
už niektoré všimli. Neľutujem, že som
kandidoval a hlavne dúfam, že vy ste
neoľutovali, že ste ma zvolili.
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Cirkevný
život
je
neoddeliteľnou súčasťou života celej
obce. To badať hlavne v nedeľu, keď
zvony
oboch
chrámov
zvolávajú
veriacich k bohoslužbe. Či sme my,
veriaci kresťania, viditeľní aj cez týždeň
v bežnom pracovnom či osobnom
živote, nechávam na svedomí každého
z nás. Chcem vás ale, milí čitatelia,
oboznámiť aspoň s tým, čo sa
prehliadnuť nedá a čo si už možno
niektorí z vás i všimli. Myslím tým
niekoľko evanjelických cirkevníkov, ktorí
sa každý pondelok a utorok zúčastňujú
aktivačnej činnosti pri cirkevnom zbore
v Záhorciach.

Z NÁBOŽENSKÉHO
ŽIVOTA OBCE
S touto činnosťou sa začalo už
v septembri minulého roku na podnet p.
far.
Mgr.
M.
Rumanovej,
ktorá
v súčasnosti pôsobí v našom zbore
a ktorá má skúsenosti s AČ už zo zboru
v Maškovej. Zamestnaných je tu osem
ľudí (3 ženy, 4 muži a 1 vo V. Krtíši).
Zodpovednosť
za
túto
činnosť
a vybavovačky okolo nej (či už
papierovačka,
nákup
všetkého
potrebného, zadeľovania práce atď.) leží
na pleciach kurátorky nášho zboru p. B.
Rumanovej. Okrem bežných úprav
okolia kostola a bývalej školy sa
pracovníci AČ pustili i do niekoľkých
veľkých vecí. Boli vymaľované drevené
okenice na kostole, opravená studňa
v školskom dvore, rozoberá sa stará
hospodárska budova a pokračuje sa
i v oprave budovy školy, kde sa podľa
finančných možností zariaďujú kuchyňa
a ďalšia miestnosť. Veľká vďaka patrí
ochotným cirkevníkom, ktorí darovali do
školy okná, dokonca i prispeli odbornou
pomocou pri ich výmene. Nemusím asi
vysvetľovať, že na budovanie niečoho
nového nie sú prostriedky, preto sme
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Bohu vďační i za tieto provizórne
priestory, ktoré slúžia ako pre naše
evanjelické deti, mládež či ženy, tak i na
rôzne pracovné (farárske) porady.
Na záver načriem ešte trochu i z
iného súdku. I keď sme už všetci
v plnom pracovnom jarnom nasadení
v záhradách, nedá mi neobzrieť sa späť
na prežité sviatky a s nimi spojené
pôstne obdobie. Práve v tomto čase
pani farárka s niekoľkými ochotnými
ženami vykonávali pastorálne návštevy.
Ponavštevovali mnohých starých ľudí,
ktorí sú buď úplne nevládni alebo majú
veľké ťažkosti dostať sa do chrámu
Božieho a okrem malých pozorností im
priniesli do domu i potešenie v ich kríži
a požehnanie,
ktoré
predtým
načerpávali v chráme. V niektorých
domácnostiach bola prislúžená i sviatosť
Večere Pánovej. Buďme „viditeľní
kresťania“ nielen v nedeľu (či cez
sviatky), veď týždeň má predsa sedem
dní!
A. Keťková

ŠPORT
Hrušov – Záhorce – odložené
Záhorce – Kováčovce 3:0 kontumačne
(hostia neprišli)
Dolinka – Záhorce 2:1 gól: M. Filip
M. Zlievce – Záhorce 2:5 góly: M. Filip,
I. Filip, R. Šoltys 2, D. Ruman
V horúcom jarnom počasí sa
netradične o 11:00 hod. začal zápas vo
V. Zlievcach. Mužstvo Záhoriec prišlo
s jasným cieľom vyhrať a nestratiť
náskok
na
čele
tabuľky.
Po
minulotýždňovej prehre by to už začalo
byť totiž vážne.
Po úvodnom, trochu rozpačitom rozbehu
„zatrúbil“ do útoku M. Filip a viedli sme
0:1. Našim hráčom akoby zväzovalo
nohy prílišné chcenie a hra sa vždy
nedarila podľa želania. Celá séria
/pokračovanie na strane 7./

