ROK 2011
POČASIE
V prvých januárových dňoch sme ešte mali snehovú pokrývku z konca minulého roka,
ale tá sa počas prvej polovici januára za polooblačných dní s plusovými teplotami postupne
pospúšťala. Počas dní pršalo, bolo hmlisto, iba sem tam vykuklo slniečko. V sobotu
15. januára to pri teplote + 10 ˚C vyzeralo na skorú jar. Ale od 21. januára začalo opäť
mrznúť. 25. a 26. januára snežilo a nasledujúce dni boli arktické s dennými teplotami do
- 10 ˚C a nočnými do - 20 ˚C. Celý február bol mrazivý s občasným snežením. 2. marca
pribudlo 3cm nového snehu. V prvý marcový týždeň sa ranné teplotné minimá pohybovali do
- 5 ˚C. 15. marca nás zastihla búrka ako v lete s blýskaním a hrmením.
Leto bolo premenlivé, s nestabilným počasím, júl bol viac chladný ako horúci
s častými dažďami. Dažde pokračovali aj začiatkom augusta, horúčavy prišli až v jeho druhej
polovici. Vysoké denné teploty pretrvali až do prvých októbrových dní. – až do 27 ˚C. Od
2.augustového týždňa nespadla ani kvapka dažďa. Nastalo obrovské sucho. Úroda bola
v celku dobrá, ale zem bola neskutočne vyschnutá a tvrdá. Orať sa nedalo vôbec. Od 8.
októbra nastalo výrazné ochladenie. Prvé mrazivé ráno sme zaznamenali 12. októbra.
17. októbra bolo ráno – 5,5 ˚C. Dni boli slnečné, ale chladné s teplotami do 12 ˚C.
Na sviatok Všetkých svätých 1. novembra bol nádherný slnečný bezveterný deň
s teplotou + 17 ˚C. Cintoríny žiarili, vietor nesfúkol ani jednu sviečku. Celý november bol
suchý, bez akéhokoľvek dažďa, slnečnými dňami a teplotami do + 10 ˚C.
SAMOSPRÁVA
Obecné

zastupiteľstvo

v Záhorciach

rozhodovalo

na

svojich

zasadnutiach

o základných otázkach a problémoch života obce . Zasadnutia sa konali v dňoch 25. februára,
13. mája, 17. júna, 8. júla, 26. augusta, a 16. decembra. Každému riadnemu rokovaniu
predchádzalo prípravné pracovné stretnutie poslancov.
Schválené právne normy obce Záhorce.
-

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
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-

VZN o záväzných častiach Územného plánu sídelného útvaru Záhorce, Zmeny
a doplnky č. 2

-

VZN o niektorých podmienkach držania psov v obci Záhorce

-

Zásady hospodárenia s majetkom obce Záhorce

-

Rozpočet na r. 2012 – 2014
Hlavná kontrolórka obce Ing. Anna Príbeliová i v tomto roku pracovala v zmysle

plánu schválenom obecným zastupiteľstvom. Ďalšími zamestnancami Obecného úradu sú:
Badová Henrieta – administratívna pracovníčka
Filipová Eva – koordinátorka AČ – pomocné administratívne práce
Líška Ján – vodič, údržbár
Skokňa Marian – záhradník, údržbár
Materská škola v Záhorciach je jednotriedna, k 31. 12. 2011 ju navštevovalo
12 detí vo veku od 3 do 6 rokov. Riaditeľkou MŠ je naďalej Anna Fajčíková, kuchárkou Anna
Šramková a upratovačkou Jana Pihuličová.
Dlhodobo nezamestnaným občanom poskytuje obec možnosť aktivačných prác.
V roku 2011 bolo na aktivačných prácach 6 ľudí, ostatní boli prijatí na menšie obecné služby,
čo obci neprináša žiadne príspevky. Aj napriek tomu obec túto činnosť organizuje, rieši si
poriadok na verejných priestranstvách, pomocné práce v obecných budovách a pomocné
práce administratívneho charakteru.
Služby v obci poskytujú:
Predajňa COOP Jednota Záhorce
Pohostinstvo u Anky –Bednárová Anna
Denný bar Mladosť – Jozef Filip
Elektroslužby – Pádej Miroslav
Gazdinka – Andoková Katarína
KEO s.r.o – Kalmánová Emília
FBNET s.r.o – Ing. Branislav Filip
V obci pôsobia samostatne hospodáriaci roľníci – Ing. Branislav Sabo, Ing.
Jaroslav Filip.
VÝSTAVBA OBCE
V tomto kalendárnom roku sa najväčšia pozornosť venovala Kultúrnemu domu
v Selešťanoch, kde sa uskutočnila rozsiahla rekonštrukcia kuchyne a priľahlých priestorov.
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V Záhorciach pribudla nová lampa pri ceste do cintorína, zábradlie pred Domom
smútku. Bol zakúpený nový pohrebný vozík.
Väčšie finančné investície si obec dovoliť nemôže nakoľko nesie bremeno úveru za
cesty i za kúpu rodinného domu Anny Šoltýsovej, ktorý bol predmetom exekúcie a hrozilo,
že bude odkúpený a budú doň nasťahovaní neprispôsobiví občania.

KULTÚRA
Štvrtý obecný ples sa konal v sobotu 12. februára v KD v Záhorciach a niesol sa
v znamení noblesy. Tak ako doterajšie plesy, tak aj tohtoročný sa držal tradície. Ponúkol
hosťom dobrú zábavu, bohatú tombolu, tradičnú večeru, lahodné víno a umelecký zážitok
v podaní hudobného tria operných spevákov LaGioia.
V podvečer 8. mája sa zišiel hlúčik ľudí pri pomníku padlých hrdinov v Záhorciach,
kde si krátkym programom detí z MŠ a príhovorom starostu obce tichou spomienkou uctili
zosnulých vojakov. Na záver položili k pomníku veniec a kytice kvetov. O týždeň neskôr si
66. výročie od ukončenia 2. Svetovej vojny pripomenuli aj obyvatelia v Selešťanoch.
Deň matiek sa oslávil v druhú májovú nedeľu v KD v Záhorciach i Selešťanoch, kde si
pre ne ich ratolesti pripravili kultúrny program, v ktorom básnili, spievali i tancovali.
11. júna – teda v „Ťuríčnu sobotu“ sa v Záhorciach staval máj, čím sme chceli obnoviť
tradíciu stavania májov, ktorá tu kedysi bola. Mladí záhorskí chlapi nelenili a to „Štepnice“
doniesli 14 metrovú „jaušu“ , čiže jelšu. Tú dievčence ozdobili farebnými stuhami i fľašou
pálenky a potom mládenci vyzdobený vztýčili uprostred parku. Stavanie mája bolo spojené
s polosúťažným varením guľášu a bujarou nočnou zábavou.
Najvýraznejšou akciou bol aj tento rok Deň obce, ktorý sa konal 13. augusta
v Selešťanoch. Po ekumenickej bohoslužbe a príhovore starostu obce sa začal kultúrny
program, ktorého hlavnými ťahákmi boli folklórny súbor Hont z Krupiny a skupina Pangea Beatles - revival.
Druhý ročník Haruľa párty sa konal 3. septembra. Sily si zmeralo 5 súťažných
družstiev, ktoré sa snažili napiecť tie najchutnejšie harule, čiže krumpľové baby. Nasledovala
nočná zábava.
Záhorce sa prvýkrát predviedli na Hontianskej paráde v Hrušove „Záhorským
dvorom“, ktorý zariadili po zahorsky a hosťom ponúkali tradičné zahorské jedlá i kvalitné
vínko.
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11. decembra potešil všetkých malých zahorčanov svojim príchodom Mikuláš
a následne mali aj seniori svoje už tradičné adventné posedenie pri kapustnici.
Bohatý program mala mala tento rok pripravený aj Materská škola. Počas januára si
usporiadali veselú sánkovačku, vo februári fašiangovú slávnosť, čiže karneval. 3. marca si
zorganizovali páračky, čiže páranie peria. V apríli boli spoluorganizátorom veľkonočných
trhov. V júni oslávili MDD, zúčastnili sa stavania mája, boli na koncoročnom výlete v mini –
ZOO pri DSS v Kirti a rozlúčili sa s predškolákmi. Počas prázdnin bola MŠ vymaľovaná
zvnútra i zvonku a doplnený sklad učebných pomôcok V septembri sa zúčastnili divadelných
predstavení v ZŠ Želovce. V októbri si usporiadali púšťanie šarkanov spojené s vychádzkou
do okolia obce, tvorivé dielne a vyrezávanie tekvicových strašiakov a posedenie so starými
rodičmi v rámci októbra – mesiaca úcty k starším. V decembri mali stretnutie s Mikulášom
i bohatú nádielku pod vianočným stromčekom.

ŠPORT
FK Záhorce sa po jednoročnom pôsobení v V. lige vrátili späť do 1. triedy okresnej
futbalovej súťaže. Záhorce neboli v V. lige úspešné, keďže nevyhrali ani jeden jediný zápas.
Napriek tou to bola úžasná skúsenosť pre hráčov, výbor, i samotných divákov.
OBYVATEĽSTVO
Záhorce evidujú k 31.12.2011 presne 700 obyvateľov. V tomto kalendárnom roku sa
narodili: 26. januára – Alexandra Kováčová, 6. júna – Samuel Hodásy, 13. júla – Jakub Stolár,
7. augusta – Patrik Tišťan, 5. októbra – Frederika Dudášová, 11. októbra – Vivien
Majorošová.
Naše rady opustili: 23. januára – Pavel Majoroš (77r.), 24. januára - Mária Fonodyová
(65r.), 20. februára – Marian Bojtoš (45r.), 6. mája - Ľubomír Šramka (52r.), 18. júla –
Róbert Príbeli (4 r.), 21. októbra – Ján Strhár (81r.). Spolu 6 spoluobčanov – z toho 5 mužov
a 1 žena.
Manželstvo uzavreli: 29. mája –Mgr. Erika Macková a Pezer Guzma, 11. júna – Mgr.
Slávka Gemerová a Tomáš Katona, 6. augusta – Mgr. Katarína Líšková a Ing Tomáš Kožík,
20. augusta – Anna Moravčíková a Ivan Jánošík, 27. augusta – Mgr. Veronika Príbeliová
a Alexander Tóth, 10. septembra – Viera Filipová a Ing. Mikuláš Böjtöš a 15. októbra - Petra
Futáková a Ladislav Kľačo. Teda až 7 párov, čo sme tu už dávno nemali. Bohužiaľ doma
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v Záhorciach sa hodlá usadiť len jeden z týchto párov. Záhorce prichádzajú o ďalších
mladých , perspektívnych občanov.

CIRKEVNÝ ŽIVOT
Rok sme opäť začali modlitbami za jednotu kresťanstva prostredníctvom
ekumenických bohoslužieb v oboch našich kostoloch.
Okrem všetkých tradičných aktivít, ktoré si pripravujú a ktorých sa účastina
r- katolícky i ev. veriaci v Záhorciach zrejme najväčšou aktivitou bola generálna oprava ev.
kostola z 19. Storočia. Kostol nadobudol nový vzhľad zvnútra i zvonku. Namaľovala sa
strecha, vonkajšia fasáda, vymenili sa odkvapové žľaby, nasledovalo vykopanie kanálov
okolo kostola na drenáž k odvodneniu. Maľovali sa okná, dvere, zaviedla sa nová
elektroinštalácia, opravila sa kazateľnica, vymaľovali sa vnútorné steny kostol, položila sa
nová dlažba a vymenili sa aj všetky lavice.

MIMORIADNE UDALOSTI
Za mimoriadne môžeme považovať premnoženie líšok, ktoré sa potulujú po obci i za
bieleho dňa a pokojne sa nechajú vyfotografovať, či nakamerovať. Dôvodom ich premnoženia
je zrejme i to , že odkedy sa ich koža nevykupuje, pre poľovníkov nie sú lukratívnym
artiklom. A zrejme je pre ne najjednoduchším spôsobom obživy plieniť kurníky v dedine.
Pravdepodobne sa i počas dňa zdržujú v opustených domoch v obci. Obec bola prinútená
zaobstarať pasce na odchyt týchto nemilých návštevníkov.

Záznam bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Záhorciach dňa 21.9.2012
číslo uznesenia 4/2012.
Starosta obce: PaedDr. Branislav Kázmer
Kronikár: Mgr. Marcela Jánošíková
Člen OcZ: Jana Jánošíková
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