ROK 2010
POČASIE
Tento rok sa vyznačoval mimoriadne vysokými zrážkami – vo forme dažďa
i snehu. Začiatok roka bol zamračený, s plusovými teplotami. Až tretí januárový týždeň
priniesol výrazné ochladenie. Nočné teploty dosahovali - 18 ˚C,

počas dňa sa teplota

udržiavala okolo -5 ˚C, V sobotu 30. januára napadlo 35 cm čerstvého snehu a aj počas
nasledujúceho dňa snežilo. Takúto bohatú snehovú nádielku sme nezaznamenali už niekoľko
rokov. Všade boli obrovské kopy naodhŕňaného snehu. Záhorce vyzerali ako z rozprávky.
Celý nasledujúci týždeň sa teploty aj počas dňa udržiavali pod bodom mrazu, takže sneh sa
držal neporušený. Až v druhej polovici februára sa oteplilo počas dňa na +2- +3 ˚C, takže sa
sneh pomaly začas rozpúšťať. Niekoľko nasledujúcich dní pršalo, k tomu pribudla voda
z rozpúšťajúceho sa snehu, a mnohí obyvatelia mali vodu aj v pivniciach. Začiatok marca bol
veľmi studený, priam arktický. Ranné minimá sa pohybovali okolo - 6 ˚C a k tomu sa pridal
ľadový vietor. 14. marca celý deň snežilo a aj 16. marca sme sa prebudili do zasneženého
rána, sneh sa však počas dňa pospúšťal. Postupne sa však predsa len otepľovalo a v prvý jarný
deň bolo príjemných 17 ˚C a ľudia začali pracovať v záhradách a siať mak, repu, či zeleninu.
Na Veľkonočný pondelok, ktorý tohto roku pripadol na 5. apríla počas celého dňa pršalo.
V tieto dni teploty dosahovali 16 – 19 ˚C. A potom prišiel dážď, dážď, dážď. Celý máj bol
studený a upršaný. Ľudia sa takmer nevedeli dostať do záhrad. Najhoršie nás však ešte len
čakalo. Prvé júnové dni neustále lialo. 3. júna bola prístupová cesta k ČOV zaplavená vodou
siahajúcou po kolená. Ihrisko celé pod vodou. Všetky záhrady v blízkosti ihriska pod vodou.
Maximálna denná teplota dosahovala + 18 ˚C. 4. júna bolo celé Slovensko pod vodou. Vo
Veľkom Krtíši zasadal krízový štáb, no nerozhodol o vyhlásení mimoriadneho stavu.
Bátorovský potok tečúci cez našu obec dosiahol hladinu tečúcu len niekoľko centimetrov pod
mostom. Aj hladina Krtíšskeho potoka a Ipľa sú nevídane vysoké. Ipeľ je počas tohto roku už
tretíkrát mimo svojho koryta, našťastie ho udržuje hrádza. Ale všetky záhrady pri Ipli boli
zaliate vodou. Keďže aj spodná voda bola veľmi vysoká, ľudia mali plné pivnice vody, ktorú
museli odčerpávať čerpadlami. Celý jún pretrvávalo chladné a upršané počasie. Situácia sa
len pozvoľna upokojovala. No napriek vode v pivniciach a zničenej úrode v záhradách sme to
prežili bez ujmy na životoch, zdraví, či na majetku. V iných častiach Slovenska toľko šťastia
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nemali a museli sa pozerať ako sa im rúcajú domy, ktoré boli natoľko podmočené, že sa im
porušila statika. Až prvé júlové týždne priniesli horúčavy dosahujúce 36 ˚C v tieni a tropické
noci, t.j. nad 20 ˚C. Predchádzajúce dažde spôsobili nadmerné premnoženie komárov, preto
v Selešťanoch musel byť vykonaný celoplošný postrek. Leto bolo premenlivé, v nedeľu po
Dni obce 15. augusta preletela našou obcou veterná smršť, ktorá polámala pár stromov,
kríkov a zničila jeden z prístreškov v parku. Koniec augusta a začiatok septembra priniesli
opäť ochladenie a dážď. Babie leto bolo veľmi krátke, trvalo len od 18 – do 24. septembra
a po prerušení ešte niekoľko prvých októbrových dní. Ale október so sebou priniesol už aj
husté ranné hmly a 10. A 11. októbra aj prvé ranné mrazy. Druhá polovica októbra bola veľmi
chladná, s rannými minimami - 5 ˚C. Na sviatok Všetkých svätých bolo krásne slnečné,
bezveterné počasie a na teplomery príjemných +16 ˚C. 27. novembra napadol prvý sneh, ale
hneď na druhý deň sa roztopil, potom sa vystriedalo oteplenie, dážď a opäť ochladenie.
Pivnice, ktoré ešte nestihli vyschnúť, boli opäť plné vody. 14. decembra nasnežilo a sneh sa
i udržal. Týždeň pred Vianocami boli silné mrazy, ráno teplomer klesal k - 15 ˚C, aj počas
dňa – 3 až - 5 ˚C. 18. decembra celý deň snežilo. Od utorka 21. decembra nastal odmäk,
všetok sneh sa pospúšťal. Na Štedrý deň bolo doslova teplo + 10 ˚C, ani v noci nemrzlo.
Všade blato a pľušť. Štedrý večer bol teplý a mokrý. Na Prvý sviatok vianočný počas dňa
pršalo, fúkal vietor, večer sa dážď zmenil na sneženie a snežilo celú noc a na Štefana aj celý
deň. Všetko prikryla biela prikrývka. Nasledujúce dni boli nádherné zimné, ako z rozprávky.
Nočné teploty do - 15 ˚C. Denné v rozmedzí – 5 až - 10 ˚C. Silvestrovská noc hmlistá
a mrazivá.

SAMOSPRÁVA
Obecné zastupiteľstvo zasadalo v tomto roku šesťkrát: 19. februára, 23. apríla, 20.
mája, 27. augusta, 22. októbra a 27. decembra, z toho jedenkrát v Selešťanoch. Každému
riadnemu rokovaniu OcZ predchádzalo prípravné pracovné stretnutie.
OcZ v tomto kalendárnom roku schválilo nasledovné všeobecnozáväzné nariadenia
(VZN):
-

Zásady financovania FK Záhorce z prostriedkov obecného rozpočtu

-

Rozpočet obce na roky 2011 – 2013

-

O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
Rok 2010 bol rokom volieb do orgánov samosprávy. Voľby sa konali 27. 11.

2010. V obci boli zriadené 2 volebné obvody:
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Volebný obvod č. 001 v Záhorciach- volilo sa 5 poslancov
Volebný obvod č. 002 – v Selešťanoch - volili sa 2 poslanci.
Počet osôb zapísaných v zozname voličov – 594. Počet voličov, ktorým boli
vydané úradné obálky – 451. Počet odovzdaných obálok – 451. Počet platných hlasovacích
lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva – 425. Počet poslancov, ktorý sa mal voliť – 7.
Počet zvolených poslancov – 7. Počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu starostu – 450.
Volebný obvod č. 001 – Záhorce
MENÁ KANDIDÁTOV

POĆET HLASOV

1. Mgr. Alexandra Kalmánová

265

2. Ing. Peter Pál

176

3. Jana Jánošíková

172

4. Milan Novák

151

5. Ľubica Bódišová

141

6. Ing. Iveta Keťková

140

7. Emília Krivánska

103

8. Marcela Pohánková

126

9. Martina Nováková

97

Volebný obvod č. 002 – Selešťany
1. Ing. Milan Majoroš

59

2. Milena Račáková

54

Na zasadnutí ustanovujúceho obecného zastupiteľstva zložil sľub opätovne
zvolený starosta PaedDr. Branislav Kázmer a sľub poslanca zložili poslanci novozvoleného
obecného zastupiteľstva v zložení: Mgr. Alexandra kalmánová, Ing. Peter Pál, Jana
Jánošíková, Milan Novák, Ľuba Bódišová, Ing. Milan Majoroš, Milena Račáková
Pri OcZ budú pracovať 3 komisie:
1. Komisia životného prostredia, výstavby a ochrany verejného poriadku
Predseda – Ing. Milan Majoroš, členovia- M. Novák, P. Račáková
2. Finančná komisia
Predseda – Mgr. Alexandra Kalánová, členovia – Ing. P. Pál, E. Kalmánová
3. Kultúrno – školská a športová komisia
Predseda – Ľuba Bódišová, členovia – I. Keťková, J. Jánošíková

-3-

Starosta obce poveril zastupovaním starostu obce Milenu Račákovú. OcZ
delegovalo Ľubu Bódišovú a Janu Jánošíkovú za členov Rady školy pri MŠ v Záhorciach.

VÝSTAVBA OBCE
Po cestách, či ak chcete uliciach, chodíme dennodenne. Tie naše boli už v hroznom
stave. Zásluhu na tom malo opotrebovanie, ale aj výkopové práce pri plynofikácii obce či pri
budovaní kanalizácie a vodovodu. Dozrel čas nato, aby dostali nový šat. Projekt
„Rekonštrukcie – stavebné úpravy miestnych komunikácií v obce Záhorce a časti obce
Selešťany“ vypracovala Ing. Klára Petényiová v júni 2008. V januári 2009 vyšla výzva na
podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci „Programu rozvoja vidieka SR
2007 – 2013, opatrenie číslo 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí. Vo februári 2009 prebehlo
výberové konanie na dodávateľa, ktoré zo štyroch ponúk vyhrala firma RENOVIA s.r.o
Zvolen, ktorá predložila najnižšiu ponuku. Na podporu žiadosti bol vypracovaný znalecký
posudok na stav ciest Ing. Ladislavom Hladovcom a podaná žiadosť s 15-timi prílohami.
V decembri 2009 bola žiadosť o nenávratný finančný príspevok schválená vo výške
310 910,-, 09 € (9 366 477 Sk). Cena diela je ešte navýšená o DPH 59 072,- €. Celková cena
diela je teda 369 998,- €(11 146 105,- Sk). Systém financovania je taký, že obec zaplatí
faktúru z úverových zdrojov a následne po kontrole bude uhradená časť bez DPH z Programu
rozvoja vidieka. DPH bude refundovať Ministerstvo financií vo výške 14%. Zvyšných 5% je
spoluúčasť obce, t.j. 15 545,- € ( 468 323,- Sk), Teda za necelých 500 000,- Sk zrealizujeme
investíciu vo výške 11 mil. korún. V polovici júla začali prípravné stavebné práce ako najmä
čistenie krajníc a začiatkom augusta sa začali nanášať nové podklady, Prvý zarovnávací
v priemernej výške 5cm a druhý vrchný vo výške 4cm. Nimi boli pokryté prakticky všetky
miestne komunikácie v oboch častiach obce. Bola opravená cestná priepust na Cintorínskej
ulici, ako aj vybudovaný nový rigol, vybudované parkovisko pri obchode s odvedením vody
do potoka, vybraté panely zo Športovej, ktoré budú uložené na dokončenie prípoja medzi
Cirovskou a Kostolnou ulicou a zvyšná časť poza ihrisko. Nanesením nových vrstiev asfaltu
sa cesty značne zvýšili a na niektorých miestach je potrebné vyvoziť krajnice zemou. Keďže
krajnice nie sú v projekte, nie sú na ne vyčlenené žiadne finančné prostriedky. Občania si ich
musia upraviť svojpomocne, alebo počkať na pomoc pracovníkov Obecného úradu.
Na rekonštrukciu strechy Kultúrneho domu Záhorce bol vypracovaný v apríli stavebný
projekt projektantom Ing. Rajmundom Nedeľom. Zahŕňal výmenu krytiny a zateplenie stropu.
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S projektom sme sa uchádzali o dotáciu na Ministerstve pôdohospodárstva vo výške
20 360,- €. Dotácia vo výške 3 700,- € nám bola priznaná v máji 2010. Na výber dodávateľa
bolo urobené verejné obstarávanie, kde bolo oslovených 9 firiem. Ponuku predložili 3 firmy.
Vybratá bola firma Marian Teľúch, Veľký Krtíš, pretože ponúkla najnižšiu cenu. Realizácia
prác prebehla na prelome septembra a októbra. Cena strechy bola 7 374,- €. Popri novom
asfalte sa zaizolovali steny, vodu odviedli žľabmi.
V máji prebehla prestavba schodov pri pamätníku. Nakoľko už boli v dezolátnom
stave, obec pristúpila k ich rekonštrukcii. Náklady na rekonštrukciu boli 2 433,- €.

KULTÚRA
Kultúrny život v tomto roku otvorili deti z Materskej školy, ktoré si na 11. februára
pripravili karneval. Detičky sa predviedli v maskách, spievali i tancovali, začo dostali aj
zaslúženú odmenu. No svoju zručnosť a šikovnosť si vyskúšali v rôznych súťažiach aj rodičia
a starí rodičia.
12. februára sa uskutočnil 3. Obecný ples – môžeme povedať, že už tradičný. V rámci
neho vystúpila tanečná skupina Flash a husľové tri Xplosion. Okrem dobrej zábavy, chutnej
večere, nádhernej výzdoby a bohatej tomboly tento večer ozvláštnili medovníkové srdiečka,
ktoré páni mohli darovať dámam svojho srdca. Niektoré srdiečka v sebe ukrývali strieborné
i zlaté šperky.
Škôlkári boli aktívny i pred Veľkou nocou, kedy si zorganizovali tvorivé dielne, kde
sa učili rôzne techniky zdobenia veľkonočných kraslíc, háčkovanie sliepočiek z vlny
a pletenie korbáčov.
V nedeľu 16. mája sme vzdali hold všetkým našim mamám . V KD v Záhorciach bol
pre nich pripravený bohatý kultúrny program, ktoré tvorili pásmo básní od detí zo Seleštian,
ktoré s nimi nacvičila Mr. Erika Majorošová. Vo viacerých vstupoch sa predstavili deti z MŠ
Záhorce pod vedením A. Fajčíkovej a deti zo ZŠ Želovce pod vedením Mgr. Moniky Pálovej.
Program obohatil rímskokatolícky spevácky zbor Laetetia pod taktovkou Mgr. Magdalény
Ballovej a evanjelická mládež s vedúcou Barborou Badovou. Na záver nedeľného popoludnia
bolo ešte pripravené divadelné predstavenie „Pozvanie na husacinu, alebo Tri hrste fazule“
v podaní Divadla bez groša.
Mesiac jún bol bohatý na aktivity v MŠ. Deti svoj sviatok MDD oslávili 1. júna
v priestoroch svojej škôlky, kde ich prekvapil ľudový umelec Andrej Babiar, ktorý ich
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zoznámil s tradičnými ľudovými hudobnými nástrojmi ako fujara, gajdy, píšťalky. Ďalšou
aktivitou bol detský výlet do minizoo v DSS v Kirti. dňa 2!8. júna a napokon slávnostná
rozlúčka s predškolákmi.
V júli zorganizovalo OZ ZA-SE dve letné akcie. 10. júla Deň zábavy s rôznymi
súťažnými a nesúťažnými aktivitami a 24. júla Zasesácku opekačku – príjemné stretnutie
s čitateľmi občasníka.
7. augusta sa reprezentačná skupina zo Záhoriec zúčastnila II. Krumpli – baba
festivalu v maďarských Patvarciach.
14. augusta sa konala najväčšia a už tradičná akcia roka – Deň obce - tentoraz opäť
v Záhorciach. Slávnostný deň začal ekumenickou bohoslužbou v rímsko - katolíckom kostole
a pokračoval kultúrnym programom na amfiteátri v parku. V rámci kultúrneho programu
vystúpili deti z MŠ Záhorce, detský spevácky zbor Plamienok z Veľkej Čalomije,
v spoločnom vystúpení sa predstavili folkloristi z Plachtiniec a Radosník. Svoje piesne
zaspievali známa speváčka Lýdia Volejníčková a skupina Team – revival z Ostravy.
Pokračovalo sa nočnou zábavou, ťahaním tomboly a púšťaním nádherných balónov šťastia.
Deň obce 2010 sa vydaril, hoci v noci pred park vyumývala nočná búrka a v nedeľu po krátka
veterná smršť polámala stromy a stany v parku.
Dňa 28. augusta sa v priestoroch KD konala Záhorská haruľa párty, ktorú
zorganizovala skupina nadšencov inšpirovaná podobnou akciou v Patvarciach.
Škôlkári začali i nový školský rok s chuťou. Na 1. októbra si pripravili púšťanie
šarkanov za obcou a 6. októbra tvorivé dielne na školskom dvore, kde pripravovali strašiakov
z rozmanitých jesenných plodov.
Dňa 16. októbra sa v Selešťanoch konala ojedinelá a výnimočná spoločensko –
umelecká akcia pod názvom „Iniciačné oblúky“. Išlo o projekt prof. Antona Čierneho z VŠ
výtvarných umení v Bratislave, ktorý sa obrátil na starostu obce s prosbou o pomoc pri
realizácii tohto jedinečného umeleckého zážitku. Jej cieľom bolo umelecky zachytiť
fotoaparátom a kamerou vytvorenie vodných oblúkov symbolizujúcich virtuálny most medzi
oboma brehmi Ipľa. Približne o 18:00 hod. slovenskí hasiči z nášho brehu a maďarskí z druhej
strany zažali iniciačné oblúky šikmým prekríženým striekaním vody z prúdnic.
Dňa 5. decembra sa konali tradičné oslavy Mikuláša v KD a v ten istý večer bolo
pripravené adventné posedenie pre seniorov v Selešťanoch i Záhorciach.
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ŠPORT
Zimná príprava futbalistov sa oficiálne začala 24. januára hráčskou schôdzou, kde
predstavil tréner Pavol Mäsiar harmonogram prípravy. Záhorskí futbalisti zvládli jarnú časť
na výbornú, umiestnili sa na 1. mieste tabuľky a vybojovali si historický postup do V. ligy.
Týmto si udelili najkrajší darček k 65. výročiu založenia prvej organizovanej telovýchovnej
jednoty v Záhorciach. Na tomto spoločnom úspechu sa podieľal výbor v zložení: Jozef
Karasy, Ing. Jaroslav Filip, Ivan Jánošík, Drahoslav Matúš, Štefan Pavlov, Ivan Filip st. ,
Tibor Béreš, Alena Bérešová, tréner Pavol Mäsiar, asistent trénera Štefan Vešťúr, vedúci
mužstva Ivan Hromada st. a hráči: I. Hromada ml, M. Šipoš, L. Iždinský, P. Balga, P. Ivičič,
R. Kropilák, P. Filip, I. Filip st., M. Filip, R. Šoltys, T. Béreš ml., D. Kutliak ml., R. Datko,
M. Majoroš ml., Ivan Jánošík ml., R. Jánošík, B. Bado, N. Šramka, D. Ruman, J. Lalík,
Ľ Bódiš, , M. Jánossy a L. Gyalog.
V jesennej časti ročníka 2010/2011 futbalovej súťaže V. ligy D skupiny platí naše
mužstvo nováčikovkú daň, keď sa mu zatiaľ nepodarilo vyhrať ani jeden zápas a zimuje na
poslednej priečke tabuľky.
OBYVATEĽSTVO
V roku 2010 sa narodili: Elisa Hárendácsiková (4.3.), Michaela Výbošťoková (6.5.),
Lukáš Resutík (2.10.), Leo Lajtoš (24.12.)
Naše rady opustili: 19. februára – Pavel Filip – Sarka (67r. ), 12. marca – Rozália
Lörincová (85r.), 2. apríla – Zuzana Hromadová r. Cesnaková (85r.), 8. mája

- Anna

Molnárová, 29. mája - Apolónia Deáková (93r.), 2. júna - Eva Uhrínová (74r.), 25. júna Ján Mäsiar (84r.), 18. júla - Ján Déneš (50r.), 6. augusta - Anna Strhárová r. Demeterová
(85r.), 8. augusta – Eva Mócová r. Hromadová (95r.), 20. septembra – Ján Hromada (63r.),
24. septembra – Eva Višňovská (87r.), 13. októbra – Juraj Rozkoš (87r.), 26. októbra - Mária
Fľašková (80r.), 20. decembra – Elena Bocsová (80r.), a 30. decembra –Jozef Výbošťok
(62r.)- teda spolu 16 spoluobčanov – z toho 6 mužov a 10 žien.
Manželstvo uzatvorili dva páry. 17. apríla – Eva Tóthová a Rastislav Kubík, 5. júla –
Janka Čekaňáková a Štefan Stolár.

CIRKEVNÝ ŽIVOT
V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov od 18. – do 25. januára sa konali
ekumenické pobožnosti aj v zahorských chrámoch. Pobožnosti slúžili Mgr. Ján Ruman – farár
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ECAV a Mgr. Ľudovít Gabriš – r-kat. kňaz. Mottom tohtoročných modlitieb boli slová: „ Vy
ste toho svedkami“ (Lk 24, 28)
Pri príležitosti prvého výročia vzniku speváckeho zboru Laetitia bola v nedeľu
7. februára slúžená svätá omša, ktorú spevokol hudobne sprevádzal. Spevácky zbor
momentálne účinkuje v zložení: Mgr. Magdaléna Ballová, Mgr. Monika Pálová, Mgr. Lenka
Kázmerová, Ing. Jana Černáková, Alena Pavlová, Simona Kiššimonová, Zuzana Vreštiaková
a Petra Zúbeková.
V Kvetnú nedeľu zorganizoval ev. cirkevný zbor v KD veľkonočné trhy, na ktorých
deti z detskej besiedky, mládež a ženy zo spoločenstva predávali vlastnoručne zhotovené
výrobky k Veľkej noci.
V evanjelickej cirkvi sa každoročne koná biblická olympiáda, kde si deti a mládež
môžu porovnať svoje vedomosti z biblických príbehov. Tento rok sa konala koncom mája
v Rimavskej Sobote a naša reprezentantka Barborka Badová získala 1. Miesto vo svojej
kategórii.
V ev. cirkevnom zbore sa 7. novembra konali slávnostné služby Božie pri pamiatke
posvätenia chrámu. Tiež sa uskutočnila posviacka zrekonštruovaného zborového domu, ktorý
v minulosti slúžil ako základná škola.

MIMORIADNE UDALOSTI
Mimoriadnou udalosťou je tragická smrť 50 ročného Jána Déneša zo Seleštian. Pán
Déneš bol už niekoľko rokov psychiatrickým pacientom. V piatok 16. júla sa pokúsil
o samovraždu otravou liekmi. Vtedy ho našli včas a previezli do nemocnice. V sobotu ho na
vlastnú žiadosť prepustili do domáceho ošetrenia. V nedeľu krátko popoludní sa vybral do
dediny a vtedy ho videli naposledy živého. Jeho rodina oznámila zmiznutie polícii a spolu ho
začali hľadať dokonca i pomocou helikoptéry, ale pátranie bolo bezvýsledné. Až v utorok
20. júla našli mŕtve telo Jána Déneša v neďalekom Ipli. Nech odpočíva v pokoji.

Záznam bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Záhorciach dňa
uznesenia
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číslo

Starosta obce: PaedDr. Branislav Kázmer
Kronikár: Mgr. Marcela Jánošíková
Člen OcZ: Jana Jánošíková
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