ROK 2012
POČASIE
Počasie v roku 2012 neprinieslo žiadne výnimočnosti. Rok 2012 bol priemerný, s
priemernými teplotami i priemernými zrážkami. Znaky globálneho otepľovania pociťujeme aj u nás.
Zimy sú mierne, obvykle s málo snehom, alebo až bez snehu. My u nás na juhu si častejšie užijeme
dážď ako sneženie. Tuhé mrazy a desiatky centimetrov snehu už zrejme budeme poznať len z
rozprávania našich predkov a zasneženú krajinu počas vianočných sviatkov len z televízie. Letá sú
naopak veľmi horúce, často s dlhotrvajúcim suchom, alebo naopak veľmi nestabilné s množstvom
zrážok. V niektorých rokoch jar a jeseň trvajú krátko a zdá sa akoby zima prešla hneď do leta a
naopak.

SAMOSPRÁVA
Obecné zastupiteľstvo v tomto roku zasadalo päťkrát. 23. marca, 15. júna, 18. júla, 21.
septembra a 14. decembra. Pred každým riadnym zasadnutím sa poslanci stretnú aj na prípravnom
stretnutí, aby hlbšie vnikli do problematiky, ktorá bude prerokovaná na riadnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
Schválené boli nasledovné všeobecne záväzné nariadenia (VZN):
- Zásady financovania -FK Záhorce z obecného rozpočtu
- O verejnom poriadku na území obce Záhorce
- Požiarny poriadok obce Záhorce
- O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Záhorce
Obyvatelia obce sa zúčastňujú zasadaní OcZ vo veľmi nízkom počte, ťažko povedať či je to z
nedostatku času alebo nedostatku záujmu. Napriem tomu v súčastnosti je veľmi jednoduché nájsť
si informácie o dianí v obci prostredníctvom internetu, napríklad na oficiálnej stránke obce
www.zahorce.sk, kde sú zverejňované všetky zápisnice a uznesenia OcZ ako aj všetky VZN. Rovnako
si tu môžu obyvatelia pozrieť aj fotografie zo všetkých aktivít a kultúrnych podujatí. A pridávané sú
aj fotografie nachádzajúce sa v archívoch obce, SPOZ -u, alebo Klubu mládeže. Zvlášť tieto
„historické“ fotografie sa tešia veľkému záujmu a obľube a sú početne zdieľané na sociálnych
sieťach.
VÝSTAVBA OBCE
Výstavba obce samozrejme úzko súvisí s finančnou situáciou obce. Obec Záhorce financuje
svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií ako aj z ďalších zdrojov. Pre
lepšiu predstavu uvediem v tomto roku aj konečnú sumu príjmov a výdajov obecného rozpočtu.
Príjmy celkom: 281.058,54 €
Výdavky celkom: 268.443,40 €
V rámci týchto finančných možností sa v tomto kalendárnom roku podarilo uskutočniť
predĺženie verejného vodovodu v Selešťanoch na severozápadnom okraji zastavaného územia
smerom k budove bývalej hraničnej polície v celkovej dĺžke 204 m. Išlo o predĺženie vetvy
vodovodu vybudovaného v Selešťanoch v rámci projektu „ Zásobovanie južnej časti okresu Veľký
Krtíš pitnou vodou“ vodárenskou spoločnosťou. Celkovo bolo preinvestovaných 9405,- €, 4000,- €
poskytol Nigel Lulham, Beechcot s.r.o, ktorý sa už dlhšiu dobu snažil priviezť vodu do tejto časti
Seleštian. Ďalšou investíciou v časti Selešťany bola prestavba nevyužívanej požiarnej zbrojnice na
predajňu potravín. PO zavretí predajne COOP Jednota v Selešťanoch nebola žiadna predajňa

potravín, čo bol neprijateľný stav najmä pre starších obyvateľov v dôchodkovom veku. V
Selešťanoch došlo aj k výrubu stromov v areáli miestneho cintorína, kde bola vymenená aj časť
oplotenia. V cintoríne v Záhorciach bol vybetónovaný nový široký chodník.
Najväčšou investíciou bola výmena okien na budove Materskej školy i Domu smútku.

KULTÚRA
Materská škola v Záhorciach je jednotriedna, k 31. 12. 2012 ju navštevovalo 14 detí vo veku
od 3 do 6 rokov. Stratégia materskej školy smeruje k všestrannému harmonickému rozvoju detí, k
humanizácii, k výchove detí ku slušnému správaniu, so zameraním na uchovávanie tradícií
regionálnej kultúry vlastnou spontánnou aktivitou. MŠ je zapojená do projektu Škola podporujúca
zdravie, v ktorom sa hlavný dôraz kladie na výchovu ku zdraviu, otužovaniu, pohybu, aktivite a
správnej životospráve. Už zo samotnej stratégie MŠ vyplýva, že sa zúčastňujú alebo aj organizujú
mnoho kultúrnych podujatí v obci.
Väčšinu kultúrnych podujatí konajúcich sa počas roka môžeme nazvať tradičnými. Opakujú
sa každoročne v rovnakom kolobehu v akom sa striedajú ročné obdobia. Všetky sa konajú v réžii
obce alebo materskej školy. Niektorým obyvateľom sa zdá, že tej kultúry je akosi málo, ale zrejme si
neuvedomujú, že zorganizovať akékoľvek podujatie na patričnej úrovni je náročné a nezaobíde sa
bez množstva času, energie a dobrej vôle zamestnancov OcU, MŠ občanov na aktivačných prácach,
poslancov a dobrovoľníkov. Títo všetci v tomto roku pre nás pripravili nasledovné podujatia: 10
februára V. záhorský obecný ples za účasti slovenskej speváčky Kristíny, 12. februára Maškarný ples
pre všetky deti z obce, 15. februára si deti v MŠ pripomenuli tradície párania peria. 1. apríla sa v
spolupráci MŠ a evanjelického zboru konali veľkonočné trhy. 20. mája sa konali oslavy Dňa matiek
už tradične spojených s položením kvetov pri pomníku padlých. 27. mája nasledovalo stavanie mája
opäť spojené s bujarou oslavou a 27. júna tradičná rozlúčka s predškolákmi. Najväčšou udalosťou
roka bol Deň obce konajúci sa 18. augusta. Slávnostný deň sa začal ekumenickou bohoslužbou
evanjelickom chráme Božom a nasledoval kultúrny program na amfiteátri v parku v rámci ktorého
vystúpili slečny Feríkové so svojim nádherným spevom, ľudová hudba Borievka so svojimi sólistami,
a náš obľúbený Ploštín punk. MŠ si 18. septembra usporiadala cyklotúru v okolí obce, 29.
septembra šarkaniádu av októbri tradičné tvorivé dielne a posedenie so starými rodičmi.
Kalendárny rok zavŕšíli adventné posedenie pre seniorov, Mikulášske oslavy a silvestrovská veselica.

ŠPORT
V súťažnom ročníku 2011/2012 I. triedy dospelých sa naši futbalisti umiestnili na
predposlednom 11. mieste tabuľky. V 22 zápasoch získali 24 bodov so 6 remízami a 10 prehrami.
Strelili 40 gólov a 44 inkasovali
18. februára sa v kultúrnom dome v Záhorciach konal nultý ročník Memoriálu Jozefa
Huťana, čo je vlastne turnaj v stolnom tenise. Za hojnej účasti domácich a vo veľmi príjemnej
atmosfére sa na prvých troch miestach umiestnili Milan Novák Radko Šoltys a Ivan Filip. Kiežby táto
milá športová udalosť mala čo najdlhšiu tradíciu.

OBYVATEĽSTVO
V kalendárnom roku 2012 sa narodili Karol Kubík 20. februára, Dávid Naszáli 4. apríla,
Šimon Filip – 6. júna, Zara Lilien Tóth - 14. júla, Damián Bojtoš – 2. augusta, Michaela a Veronika
Kováčové - 29. augusta, Lara Issa – 29. októbra a Zuzana Bočkajová - 3. decembra. Opäť môžeme
len smutne konštatovať podobne ako pri mladomanželoch, že mnohí mladí ľudia opúšťajú našu

obec a odchádzajú za prácou a lepšími podmienkami do väčších miest a najmä do zahraničia. A
preto aj z týchto novonarodených detí tu reálne zostáva žiť spolu s rodičmi len päť. Ostatné budú
vyrastať v Bratislave, v Čechách, Švajčiarsku, či Anglicku. Potešujúce naopak je, že v našej obci opäť
pribudli dvojičky slečny Veronika a Miška. Zaujímavosťou je, že aj oboch rodičov majú Zahorčanov.
Naše rady opustili: 25. januára – Ondrej Hromada (83 r), 5. februára – Mária Dolová (79r),
15. februára – Jozef Huťan (79r.), 23. februára – Mária Mäsiarová (66r) , 23. februára – Mária
Čestvenová (83r), 29. marca – Eva Baliková (91r), 2. mája – Jozef Kollár (80r), 10. augusta – Eva
Števčíková (68r), 16. septembra – Pavlína Šramková (81r), a 25. decembra – Ján Hoduliak (91r).
Počet obyvateľov k 31. 12.2012 je 683 a teda opäť zaznamenávame úbytok obyvateľstva.

MIMORIADNE UDALOSTI
Mimoriadnou udalosťou bol požiar u Jána Vargu na Kostolnej ulici. 2. apríla sa v ranných
hodinách chytila horieť strecha prístavby, zrejme od komína. Vďaka rýchlej pomoci ľudí z obce i
privolaných hasičov sa našťastie oheň nerozšíril na rodinný dom, hoci strecha prístavby ľahla
popolom.

Záznam bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Záhorciach dňa
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