ROK 2013
POČASIE
Rok začal zamračene a sychravo, pomaly mizli aj posledné zvyšky snehu z Vianoc. Prvé
januárové dni pripomínali skôr marec, kedy sa teplota šplhala k +12 C. Ďalšie dni boli veľmi
premenlivé, aj nasnežilo, aj nastal rýchlo odmäk, všetko pospúšťalo, všade člapkanica. Február
priniesol opäť sneženie, s rozprávkovokrásnou zimou z čoho mali radosť najmä deti. Zima sa držala
svojho žezla nezvyčajne dlho. Celý marec bol sychravý s minimom slnečných dní, a častými
snehovými prehánkami. Veľký piatok, ktorý pripadol na 29. marca celý deň husto snežilo a napadlo
až 25 cm čerstvého snehu sprevádzaného silným vetrom. Biela sobota bola vskutku biela.
Veľkonočná nedeľa bola upršaná a k tomu pribudla voda zo spúšťajúceho sa snehu a pôda ešte
nebola celkom rozmrznutá, takže všade po poliach a záhradách stála voda, potok plný až po okraj,
ľudia museli čerpať vodu aj z pivníc. Veľkonočný pondelok bol veľmi studený, ráno – 2 C, počas dňa
okolo + 7 C. Ešte stále boli potrebné hrubé kabáty, čiapky, šály a rukavice. Jar prišla veľmi neskoro a
trvala len krátko. Zato priniesla tak bohato zakvitnuté stromy, že si to nepamätajú ani tí skôr
narodení. Leto bolo horúce, suchšie než zvyčajne, na čo doplácalo najmä rastlinstvo. Jeseň bola
dlhá a pomerne teplá s dobrou úrodou ovocia i zeleniny. Jeseň prešla do veľmi miernej zimy bez
mrazov a bez akéhokoľvek snehu až do konca kalendárneho roka.

SAMOSPRÁVA
Obecné zastupiteľstvo zasadalo päťkrát, 22. marca, 19. apríla, 19. júla, 4. októbra a 6.
decembra. Zasadnutia 22. marca sa zúčastnil aj poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
Ľudovít Kaník, ktorý odpovedal na otázky a diskutoval s poslancami a starostom o aktuálnych
otázkach trápiacich samosprávu.
Schválené boli nasledovné všeobecne záväzné nariadenia:
- Rozpočet 2014 – 2016
- O nakladaní s komunálnym odpadom
- O dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o
spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd.

VÝSTAVBA OBCE
Najväčším dielom je rozsiahla rekonštrukcia budovy bývalých kancelárií na Spoločenský
dom. Rekonštrukcia vnútorných priestorov začala ešte v minulom roku. Na budove bola vymenená
strecha, okná, dvere, odkvapy, vonkajšia fasáda, vnútri všetky rozvody, omietky, podlahy.
Chátrajúca a nevyužitá budova bola kompletne zrekonštruovaná a obec ju môže využívať ako
Spoločenský dom, na rôzne spoločenské posedenia, ubytovacie priestory, sídlo obecnej knižnice,
menšiu posilňovňu a pod.
Ďalšou významnou stavbou, na ktorú obyvatelia čakali celé roky bola výstavba chodníka
pri veľmi frekventovanej hlavnej ceste s neprehľadnou zákrutou. Chodník začína pri Potočnej ulici,
a končí pri Poľnej ulici. Chýba stále premostenie potoka lavičkou pre chodcov, najoptimálnejšie
riešenie sa stále hľadá. Altánok v parku bol rozšírený a pribudol priestor s ohniskom a kamennými
lavicami. Rozsiahlou rekonštrukciou prešli aj schody pri kultúrnom dome vedúce od cintorína dole
pred kultúrnym domom. Všetky tri časti – chodník, altánok, schodisko boli financované z nadácie

SPP a spoluúčasťou obce.
Z dôvodu zastaralého a ekonomicky nevýhodného spôsobu vykurovania kultúrneho
domu elektrickými akumulačnými kachľami boli tieto nahradené. V kultúrnom dome bolo
nainštalované vykurovanie teplovzdušným rozvodom z pece na drevo.
V cintoríne v Záhorciach bol vybudovaný nový betónový chodník vedúci od rímsko –
katolíckeho kostola k zadnej cintorínskej bráne a napojený na už existujúci chodník. Chodník je
dostatočne široký, aby sa dalo prejsť do zadnej časti cintorína kolieskovým vozíkom vezúcim truhlu
počas pohrebu.
Započalo sa aj s rekonštrukciou obecného rozhlasu, nakoľko rozvody sú staré takmer 50
rokov a značne skorodované. Rekonštrukcia bude prebiehať postupne počas niekoľkých rokov po
jednotlivých uliciach a začala sa na Športovej ulici.
Pri Družstevnej ulici smerom od Slovenských Ďarmôt pribudol merač rýchlosti. Táto
svetelná tabuľa upozorňuje vodičov na dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti v uzavretej
obci.
V Selešťanoch sa v rámci príprav na Deň obce pracovalo na vylepšení kultúrneho domu,
kde bolo opravené prehnité javisko a pribudli nové sociálne zariadenia.

KULTÚRA
Aj v tomto roku nechýbali tradičné kultúrne akcie, VI. obecný ples, oslavy Dňa matiek
spojené s pietnou spomienkou pri pomníkoch padlých , Stavanie mája, Deň obce tentokrát v
Selešťanoch, Mikulášske oslavy a advetnté posedenie pre seniorov.
Materská škola mala počas tohto roka bohatý program: ktorý začal januárovou
sánkovačkou a ochutnávkou zdravých nátierok, a pokračoval februárovým maškarným plesom,
marcovými veľkonočnými trhmi, májovými oslavami matiek, septembrovou cyklotúrou,
októbrovými tvorivými dielňami, púšťaním šarkanov a posedením k úcte k starším , novembrovými
jablkovými premenami a decembrovým pečením medovníkov a príchodom Mikuláša

ŠPORT
Vo futbalovom ročníku 2012/2013 sa FK Záhorce umiestnilo na 5. mieste okresnej
tabuľky 1. triedy dospelých. V 22 odohraných zápasoch získali 36 bodov po 11 výhrach, 3 remízach
a 8 prehrách. Najviac gólov - 15 nastrieľal Peter Filip.
28. decembra sa konal I. ročník memoriálu Jozefa Huťana. Stolný tenis si súťažne mohli
zahrať aj ženy a deti. Odohrané boli aj štvorhry. Z víťazstva sa napokon tešila trojica Štefan
Pohanka, Erik Karasy a Radko Šoltys.

OBYVATEĽSTVO
V kalendárnom roku 2013 sa narodilo len jedno dieťatko – Ema Filipová

- 24.

septembra
Naše rady opustili 11 občania - z toho 5 žien a 6 mužov: 15. januára - Eva Godová (70r),
27 februára – Gabriela Fábryová (91r), 18. mája – Ľudovít Kiss (79r), 20. mája – Zoltán Majoroš
(77r), 3. júla – Helena Huťanová (73r), 26. júla – Dušan Šramka (51r), 25. augusta – Anna Balgová
(75r), 15. roktóbra – Ľubomír Valašek (55r), 25. októbra – Zoltán Tuček (58r), 2. novembra – Štefan
Hromada (83r), 13. decembra – Zuzana Strhárska (89r)

MIMORIADNE UDALOSTI
Mimoriadnou udalosťou je prírodný úkaz, ktorý nepamätajú ani najstarší obyvatelia
našej obce – zemetrasenie. 5. júna o 20:45 hod večer sme zacítili otrasy o sile 4,2 stupňa
Richterovej stupnice. Epicentrum sa nachádzalo v maďarskej obci Ersékvadkert nachádzajúci sa cca
30 km vzdušnou čiarou.
Záznam bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Záhorciach
dňa
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