ROK 2009
POČASIE
Tohtoročná zima bola mierna. Najsilnejší mráz bol ráno 9. januára, kedy ortuť
teplomera klesla na -18 C. Snehu sme si veľmi neužili, keď aj trochu napadol, nevydržal ani dva
–tri dni. Najhrubšia snehová prikrývka mala cca 7 cm, čo nestačilo ani na poriadneho snehuliaka.
Namiesto toho sme mali riadnu poľadovicu. 14. januára takmer celý deň pršalo a pri – 4 C dážď
namŕzal, takže korčuľovať sme sa mohli všade – na cestách, chodníkoch i dvoroch. Začiatok
februára bol sychravý, upršaný a bez mrazov. Opäť snežilo až v druhej polovici februára, sneh
doprevádzal ľadový vietor. Marec priniesol premenlivé počasie so slnkom, dažďom aj snehom.
V prvý jarný deň bolo ráno – 4 C. Celý týždeň neprestal fúkať ľadový vietor a sneh poletoval ešte
aj 27 marca. Jar nie a nie prísť. Oteplilo sa až v prvé aprílové dni. Celú jar možno opísať jediným
slovom – sucho, sucho, sucho.
V máji dosahovali teploty +30 C, ale rastlinstvo bez vody chradlo a schlo. Pršalo až
31. mája. Leto bolo horúce s málo zrážkami. Poriadne napršalo až 12. októbra. Kým 6. október
bol najteplejší za posledných 183 rokov s teplotou +28 C, už o osem dní neskôr teplomer
ukazoval len +7 C a fúkal silný vietor. Nastali typické jesenné dni a prvý mráz sme zaznamenali
ráno 30. októbra, mrzlo aj o deň neskôr. Počas zimných mesiacov nebolo počasie ničím
výnimočné. Vianoce boli už tradične bez snehu.
SAMOSPRÁVA
Obecné zastupiteľstvo zasadalo v tomto roku šesťkrát: 20. februára, 25. júna,
23. októbra, a 11. decembra v Záhorciach, 24. apríla a 26. júna v časti Selešťany. Každému
zasadnutiu obecného zastupiteľstva predchádzalo pracovné stretnutie poslancov.
Obecné

zastupiteľstvo

v tomto

kalendárnom

roku

schválilo

nasledovné

všeobecnozáväzné nariadenia (VZN):
→ Rozpočet obce
→ Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Záhorce
→ Zásady financovania FK Záhorce z obecného rozpočtu
→ O poskytovaní opatrovateľskej služby
→ O Ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
→ O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
→ O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a zariadenie
školského stravovania

Zmeny nastali na pôde Materskej školy. Materská škola je originálnou kompetenciou
obce, na ktoré dostáva obec príjem v rámci výnosov daní samosprávam z daňových úradov.
Keďže v školskom roku 2009/2010 klesol počet detí v MŠ pod 11, obec by musela MŠ dotovať
z vlastného rozpočtu. Preto poslanci rozhodli znížiť stav zamestnancov MŠ zrušením
nasledovných pracovných miest: učiteľka, upratovačka. Vyučovací proces s účinnosťou od 1.9.
2009 pokračuje s jednou učiteľkou a jednou kuchárkou – upratovačkou. K 30.6. bol ukončený
pracovný pomer s riaditeľkou p. Červenákovou, upratovačkou p. Péterovou a sl. Príbeliovou. Dňa
19.6. sa konalo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ. Rada školy v zložení: Mgr.
Lenka Kázmerová, Mgr. Monika Pálová, Dana Dostálová, Jana Jánošíkova a Anna Šramková sa
rozhodla na základe posúdenia prezentovanej koncepcie rozvoja MŠ, odborných, riadiacich
a osobnostných predpokladov odporučiť starostovi obce na vymenovanie do funkcie Annu
Fajčíkovú z Veľkého Krtíša. Táto nastúpila do novej funkcie od 1. 8. 2009.
VÝSTAVBA OBCE
V tomto roku sa opäť podarilo čosi vylepšiť, opraviť, zrekonštruovať, zakúpiť, hoci
finančných prostriedkov obec veľa nemá a musela siahnuť aj po úverových prostriedkoch.
Materská škola prešla nielen väčšími personálnymi zmenami, ale obci sa konečne
podarilo odkúpiť budovu MŠ od jej pôvodného majiteľa – rímskokatolíckej cirkvi. Za budovu
MŠ obec zaplatila 9 958 €, aj keď je na zamyslenie, že musí opätovne kupovať niečo, čo sama
postavila takmer od základov, keďže pôvodná budova bola v chatrnom stave ako je to opísané
v kronike, ktorú si MŠ vedie. Navyše takmer všetku prácu odviedli naši občania v rámci brigád
a zadarmo.

Tohto roku boli vymaľované vnútorné priestory MŠ, natretá vonkajšia fasáda,

preliezky, kolotoč, oplotenie, brány. Nad pieskoviskom pribudol prístrešok, čo tiež prispieva ku
komfortu detí.
Zrealizovala sa izolácia strechy na Dome smútku a nový náter strechy. Pribudli nové
plastové dvere na obecnej knižnici. V jej interiéry pribudli nové police a vymenilo sa aj
osvetlenie. V júni prebehlo čistenie priekop a poklad nových rúr pod mostíkmi na Krtíšskej ulici.
Výkopy realizovala BBRSC, rúry si museli zakúpiť vlastníci napojení na štátnu cestu. Pri
rodinnom dome Marty Bartókovej, Krtíšska ulica 174 sa vybudovalo schodište spájajúce dve
časti chodníka. Dôvodom bola bezpečnosť, aby chodci nemuseli vychádzať na frekventovanú
hlavnú cestu. Zrealizovaná bola oprava izolácie kancelárií OcÚ a pribudla nová brána na bývalej
vyhni na zbernom dvore.
Na ČOV bol v roku 2009 vyčistený nepoužívaný reaktor, v ňom opravený rozvod
vzduchu, zakúpený frekvenčný menič, ktorý riadi ťah dúchadiel a systém cirkulácie aktívneho

kalu. Zakúpený bol aj ručný merač rozpustného kyslíka. ČOV funguje na 2 reaktory, oprava bola
realizovaná z dôvodu plánovaného prechodu zo skúšobnej do trvalej prevádzky v roku 2011.
V Selešťanoch sa vymenila strieška pri kultúrnom dome a pribudla nová, estetickejšia
aj praktickejšia drevená čakáreň na autobusovej zastávke. V parku pri kultúrnom dome bol
postavený pamätník obetiam 2. svetovej vojny. S iniciatívou uctiť si obete 2. svetovej vojny
prišiel rodák zo Selešťian Michal Kiššimon. On navrhol aj text na pamätníku a stál pri jeho
odhalení. Celý text na pamätníku znie:
Na večnú pamiatku obetiam
Druhej svetovej vojny
1941 – 1947
Na východnom fronte položili svoje životy.
Ďurkovič Pavel ml
Fábry Pavel
Klinčok Ladislav
Na následky vojny zahynuli:
Antolík Štefan
Černuš Štefan
Ďurkovič Pavel st.
Strhársky Pavel
Česť ich pamiatke
„Ó Bože, musel si nás mať veľmi rád,
Keď si nás tak skoro povolal k sebe.“
Z čoho ale majú obyvatelia Seleštian pravdepodobne najväčšiu radosť , je výstavba
vodovodu v tejto časti. Konečne aj Selešťanci budú mať k dispozícii zdravotne nezávadnú vodu.
Prvé výkopové práce v extraviláne sa začali v apríli a v máji nadväzovali v intraviláne Seleštian.
27.4. sa uskutočnilo stretnutie občanov so zástupcami vodárenskej spoločnosti, na ktorom boli
prerokované detaily projektu a občania mali príležitosť pýtať sa, čo ich v súvislosti s výstavbou
vodovodu zaujíma. K dispozícii bola plastová šachta , ktorú si mohli občania pozrieť a zvážiť jej
zakúpenie pri napojení domácností na verejný vodovod. Ďalšie práce v intraviláne obce
pokračovali až na jeseň. Dokončenie vodovodu a pripájanie sa občanov naň je už úlohou roka
nasledujúceho.
Najdôležitejším a finančne najnákladnejším projektom, ktorý sa v tomto roku
zrealizoval v Záhorciach i Selešťanoch bol „Zníženie nákladov na prevádzku a zlepšenia
osvetlenia komunikácií obce Záhorce“. Tento projekt bol spolufinancovaný z finančného

mechanizmu EHP, z Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR. Práce sa
realizovali v mesiaci jún a v rámci nich bolo vymenených 58 kusov svietidiel a ramienok
(výložníkov): 17 ks 70W pozdĺž Krtíšskej ulice, 41 ks 50W v Záhorciach, 1ks 50W - križovatka
Licher, 25ks 50W v Selešťanoch. Výška nenávratného finančného príspevku je 23 042, 22€.
Spoluúčasť obce - 3 536, 16€. Celková cena projektu je 26 578, 79€.
Aktivačná činnosť bola vykonávaná od 1.5. – 30.10. Mimo tohto obdobia
pokračovala činnosť rovnako formou menších služieb organizovaných obcou. Zámerom AČ bolo
udržiavanie a zveľaďovanie obce, zlepšenie životného prostredia a životných podmienok v obci,
pomoc ľuďom v hmotnej núdzi. Do tohto projektu bolo zapojených 13 občanov. Spolu bolo
odpracovaných 1300 hodín. Hodnota vykonanej práce činí 4000€. Boli vykonané tieto práce:
kosenie cintorínov, úprava športového areálu, výsadba stromčekov, udržiavanie čistoty
chodníkov, parkov, cintorínov, oprava Materskej školy a jej okolia, oprava Domu smútku, zber
a separovanie PET, papiera, železa, kovov, textilu, skla, zber objemného odpadu, bioodpadu
z domácností a elektrospotrebičov, čistenie potoka.
KULTÚRA
3. januára sa konal v priestoroch obecnej knižnice priateľský vianočný šachový turnaj
Jeho organizátorom bol už tradične Ing. Milan Majoroš. Šach si prišli zahrať Daniel Ruman,
Peter Filip, Peter Jánošík a Milan Novák.
29. januára sa v priestoroch obecného úradu konala súkromná degustácia vín odborno
– laického zamerania. S myšlienkou usporiadať ju prišiel Ing. Peter Pál. Tejto neformálnej súťaže
sa zúčastnilo 8 výrobcov vín z okresu Veľký Krtíš, ktorí priniesli 56 vzoriek vína. Odborno –
laickú komisiu tvorili: Ing. Peter Pál, Ing. Jaroslav Filip, Ing. Branislav Filip, Ing. Branislav
Sabo, Ing Gabriel Zzsigmond z Vinice, PaedDr. Branislav Kázmer, Bc. Cyril Bartók a Jozef Ivic
z Dolných Plachtiniec, Peter Jánošík a Ján Lalík.
6. februára sa v priestoroch MŠ konal tradičný maškarný ples, kde deti predviedli
nielen krásne masky, ale aj svoju šikovnosť počas súťaží a hier.
7. februára sa konal II. Obecný ples, ktorý otvoril úvodným príhovorom starosta obce.
Nasledovalo vystúpenie tanečného páru z tanečného klubu pri ZUŠ v Modrom Kameni,
famózneho akordeonistu Michala Červienku aj kankánových tanečníc z Neniniec. A potom
vynikajúca večera, bohatá tombola a skvelá zábava.
9. mája sa konala pri pamätníku padlým pietna spomienka pri príležitosti 64. výročia
víťazstva nad fašizmom. Zhromaždení občania si v úvode vypočuli príhovor starostu obce, báseň
z úst recitátorky i úprimné veršíky a piesne detí z materskej školy. Nasledoval akt kladenia

venca a kvetín k pamätníku. Následne sa sprievod presunul na priestranstvo ku ihrisku, kde sa
rozhorela vatra.
17. mája si Záhorce uctili všetky matky. V nedeľné popoludnie sa vo vynovenom parku
konala oslava venovaná Dňu matiek. Prítomným sa prihovoril starosta obce. Následne sa mamám
prihovorili pripraveným programom deti z MŠ, zo ZŠ v Želovciach a evanjelická mládež. Každá
žena si na pamiatku odniesla domov karafiát darovaný z vďaky.
30. mája v parku oslávili svoj sviatok deti z materskej školy. Najprv sa vybláznili
a preliezačkách, zasúťažili si na prekážkovej dráhe, zmerali sily v preťahovaní lanom. Potom si
pripravili dobroty na pripravenom ohnisku. Na pamiatku deti dostali medaily a krásne
rozprávkové knihy.
13. júna škôlkári absolvovali koncoročný výlet na hrušovské lazy. Tu ich na svojom
pozemku privítali charizmatickí mladí muži Michal Golecký a Bredy. Deti si okrem krásnej
prírody, čistého vzduchu, prítulných zvierat užili aj hry a skvelé pohostenie. Najväčším zážitkom
pre každého však určite bola jazda na koni.
26 – 28. júna sa v kultúrnom dome konala jedinečná výstava fotografií s názvom „
Moje najkrajšie roky“. Túto výstavu pripravilo občianske združenie ZA-SE a jednalo sa
o fotografie týkajúce sa materskej školy v Záhorciach. Na paneloch boli v chronologickom poradí
nainštalované fotografie zachytávajúce škôlkarov počas jednotlivých školských rokov. Najstaršia
fotografia bola nafotená v roku 1952, naj novšia v roku 2009. Pod každou fotografiou bol menný
zoznam detí nachádzajúcich sa na nej. Zistiť mená všetkých detí na fotografiách nebolo vôbec
jednoduché. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí zapožičali fotografie, i tí, ktorí pomáhali
s identifikáciou detí na nich. V strede kultúrneho domu boli umiestnené fotoalbumy
zachytávajúce život v MŠ, fotografie z posledných rokov boli prostredníctvom data- projektoru
premietané na hlavnú stenu. Nechýbala výstavka prác detí, ktoré navštevujú MŠ v súčasnosti.
V nedeľu sa konala recepcia pre súčasné i minuloročné pracovníčky MŠ. Zúčastnili sa jej: Anna
Keťková, Mária Majorošová, Júlia Gyorgyová, Anna Trníková, Zdenka Šramková, Darina
Červenáková, Zuzana Príbeliová, Anna Šramková a Magdaléna Péterová. Prihovoril sa im
starosta obce, poďakoval za dlhoročnú prácu a zaželala veľa zdravia do rokov ďalších. Ženám
veru dobre padlo pozvanie, radi sa spolu stretli, pospomínali na časy minulé. Výstava sa stretla
s veľkým ohlasom, prišli si ju prezrieť takmer všetci obyvatelia Záhoriec, mnohí sa vrátili
i viackrát. Veď každý si našiel na fotografiách seba a svojich blízkych a každý sa rád vracia do
bezstarostných škôlkárskych čias.
5. júla OZ ZA – SE v miestnom parku zorganizovalo pre malých i veľkých nedeľné
zábavné popoludnie – DEŇ ZÁBAVY. Pre deti bolo pripravené dopravné ihrisko, kreslenie na
asfalt, rôzne športové disciplíny a samozrejme i sladké odmeny. Tie si deti mohli obrať zo stromu

radosti, dospelí zase mohli pookriať zo zrnka múdrosti, ktorí si mohli odtrhnúť zo stromu
múdrosti.
V posledných júlových dňoch sa konal letný šachový turnaj

v kultúrnom dome

v Selešťanoch. Zúčastnili sa ho len štyria hráči, ktorí sa umiestnili takto: 1- Milan Majoroš, 2 –
Peter Jánošík, 3 – Dušan Ďurovkin, 4 – Juraj Oros.
Pred dvoma rokmi sme začali tradíciu, kedy je jeden deň v roku venovaný
vzájomnému stretávaniu sa všetkých obyvateľov Záhoriec a Seleštian ako aj rodákov, priateľov
a známych a kultúrnemu vyžitiu a zábave. Tento rok sa konal DEŇ OBCE

1. augusta

v Selešťanoch a bol venovaný aj spomienke na obete II. Svetovej vojny. Tradičným začiatkom
bola ekumenická bohoslužba v dome smútku. Po pohostení pozvaných hostí sa v oficiálnej časti
prihovoril starosta obce PaedDr. Branislav Kázmer a básňami prispeli najmladší obyvatelia
Seleštian. Po rokoch sa na podnet p. Michala Kiššimona podarilo vybudovať v Selešťanoch
pomník obetiam II. Sv. vojny , ktorý bol slávnostne odhalený na Deň§ obce. V kultúrnom
programe sa svojim umením predviedli a potešili všetkých milovníkov folklóru folklórne skupiny
Bažalička z Plachtiniec –Príbeliec a domáci Radosník. Nespútanú zábavu a výbornú náladu
vyburcovalo podvečerné vystúpenie skupiny Ploštín punk. Nechýbali tradičné stánky
s občerstvením a spomienkovýnmi predmetmi, skákací hrad pre deti a bohatá tombola. Do tanca
už za svitu hviezd hrala cigánska muzika a po polnoci disko.
Na tomto mieste si dovolím uviesť výňatok z reči Michala Kiššimona pri odhaľovaní
pamätníka, ktorý odhaľuje kúsok našej histórie.
Dovoľte mi, aby som vám predstavil ľudí, ktorým tento náš pamätník bude venovaný
a vám pre všetky časy dokiaľ budeme žiť, aby sme si to mohli pripomínať a odsúdiť akúkoľvek
vojnu kdekoľvek na tejto planéte, lebo vždy je to veľmi, veľmi blízko.
Na pamätníku môžete pozrieť tri mená ľudí, ktorí zahynuli na východnom fronte. Boli
to Ďurkovič Pavel ml., Fábry Pavel, Klinčok Ladislav. Už som spomínal, že zahynuli na
východnom fronte. Bojovali ako vojaci, a boli nasadení a vyslaní ako vojaci maďarskej armády.
Boli nasadení do prvej línie, pri Done, pri ohybe Dona, kde nemali nejakú veľkú možnosť
a veľmi málo sa ich vrátilo stade domov. Tým, že boli nasadení do prvej línie, boli prví, ktorí
schytali všetko od ruských guľometčíkov. I keby sa boli chceli stiahnuť, tak za sebou mali
Nemcov, ktorí im to jednoducho nepovolili a zastrelili ich oni. Takže každý môže hovoriť
o obrovskom šťastí, ktorý toto prežil. Ďurkovič Pavel ml. – to bol môj veľmi dobrý sused, jeho
dcérka je tu medzi nami, pani Mária Šebianová. Fábry Pavel, jeho sirota, syn- Alexander Fábry
žije dneska v Želovciach. Klinčok Ladislav- ktorý tiež padol tam, jeho sestra ešte žije tu u nás
v Selešťanoch, je to Helena Töröková a žijú tu ešte aj ďalší príbuzní.

Ako som spomínal, nielen na fronte padali ľudia, ale ešte aj po fronte, aj pri prechode
frontu a ešte aj niekoľko rokov po. Tak na následky frontu, na následky vojny zahynuli: Antolík
Štefan, z nich

aj tu máme medzi nami, z rodiny Mócovcov, a v Záhorciach tiež z rodiny

Antolíkovcov. Černuš Štefan – z tých žije ešte sestra Vierka niekde v Čechách, okrem nej nežije
už nikto z rodiny. Zahynul Ďurkovič Pavel st., ktorého mína zabila v jeho vlastnom dome. To je
susedný dom nad domom, ktorý je môj v Selešťanoch. Takže dvojnásobná tragédia tejto rodiny.
A pani Mária Šebianová ako sirota mala nesmierne ťažké detstvo, lebo ako som spomínal stratila
otca, stratila starého otca, stratila dom, ktorý bol celý rozbitý, zhorený, a ešte aj to málo čo
zostalo bolo zničené. Nuž mohla by vám o tom veľmi veľa rozprávať. A nakoniec tu mám ešte
meno Strhársky Ladislav – z nich ešte žije sestra Ruženka, Lelkešová, ak sa dobre pamätám, v
Želovciach. A sestra Anička, tuto Anička Vajsová vedľa u susedov. Černuša Štefana
a Strhárskeho Ladislava zabila mína 50 metrov odtiaľto, od nás – tam bolo suché koryto rieky
Ipľa a tam našli svoju smrť. Pri tom obrovskom nešťastí bolo ešte aj obrovským šťastím, lebo
keby sa to bolo stalo deň predtým, o 24 hodín skôr, tak nás tam bolo okolo tej míny 16 detí. Bol
by to býval najväčší masaker v celej Európe už po vojne, v 47 roku.
Ak odhaľujeme tento pamätník, odhaľujeme ho preto, aby sme si navždy pripomínali
zločinnosť vojny, kdejakej, nech je kdekoľvek na tejto zemeguli, treba ju vždy odsúdiť. A
odhaľujeme ho preto, lebo nech už bolo ako bolo, nech bojovali kde bojovali a za koho , je to
úplne jedno, boli to naši spoluobčania, boli to občania Seleštian. A preto česť ich pamiatke.
7. októbra sa v MŠ uskutočnila akcia Tvorivé dielne zameraná na výrobu produktov
z prírodnín, jesenných plodov a zeleniny. Z produktov, ktoré vyrobili deti spolu s rodičmi
a starými rodičmi si urobili výstavku v šatni MŠ.
27. október bol venovaný starým rodičom, ktorých si škôlkári pozvali do MŠ
a obdarili ich pesničkami, básničkami, tančekom a pohostili chutným koláčom a ovocným čajom.
5. decembra sa v kultúrnom dome v Záhorciach konali oslavy Mikuláša. Deti z MŠ
pobavili všetkých prítomných kultúrnym programom za čo boli obdarené balíčkami od
samotného Mikuláša. Po mikulášskej oslave pre deti nasledovalo stretnutie seniorov, ktoré pre
nich pripravil Obecný úrad. Čakala na nich predvianočná kapustnica, sladký zákusok, ale i milý
kultúrny program, v ktorom vystúpili deti z MŠ, evanjelická mládež i minikapelka v zložení
Branislav Kázmer a Peter Jánošík. Obdobná akcia sa konala v Selešťanoch o deň neskôr - 6.
decembra.
17. decembra do našej obce zavítala p. Blažena Michalčová, známa medovnikárka,
ktorá predviedla svoje umenie dopoludnia v MŠ a poobede v obecnej knižnici, kde sa všetci
mohli naučiť techniku zdobenia medovníkov prípadne si zakúpiť prekrásne výrobky zručnej pani
medovnikárky.

31. decembra sa konala v kultúrnom dome Silvestrovská zábava. Organizátorom
bola podobne ako vlani obec, vstup bol zdarma.
Knižničný fond Obecnej knižnice sa rozrástol o 796 titulov, ktoré nám darovala
knižnica v Patvarciach zo svojho fondu slovenskej literatúry.
ŠPORT
Futbalovú sezónu 2008/2009 ukončili futbalisti FK Záhorce na 4. mieste tabuľky I.
okresnej triedy dospelých so ziskom 49 bodov. Z 26 odohratých zápasov 15 vyhrali, 7 prehrali
a 4 remizovali. Do brán súpera nastrieľali 76 gólov a inkasovali 62.
Dorast sa umiestnil na 11. mieste tabuľky okresnej súťaže so ziskom 19 bodov.
Z 23 odohratých zápasov 6 vyhrali, 1 remizovali a 16 prehrali. Nastrieľali 44 gólov a 104
inkasovali.
Počas letnej prestávky ihrisko nezostalo úplne prázdne. 26. júla sa konal turnaj
o pohár FK Záhorce. Zúčastnili sa ho mužstvá z Príbeliec, Želoviec, Slovenských

Ďarmôt

a Záhoriec. Domáci sa umiestnili na 3. mieste. Turnaj vyhralo mužstvo z Príbeliec.
8.augusta sa uskutočnilo jedinečné futbalové stretnutie „ Filipovci verzus záhorský
zvyšok sveta“. S myšlienkou usporiadať ho prišiel Pavel Filip – Ďurov ml. Okrem neho si za
Filipovcov zahrali: Ivan Filip – Sarka st., Jozef Filip – Božík, Peter Filip, Ing. Jaroslav Filip,
a Ing. Branislav Filip – Rétovci, Peter Filip – Čuhi, Ivan Filip ml., Marian Filip – Sarka, Ján filip
– Réty, Adriana Filipová a brankár Štefan Pavlov.
Vo futbalovej sezóne 2009/2010 náš tím posilnil nový tréner a rodák zo Záhoriec –
Pavel Mäsiar. FK Záhorce po skončení jesennej časti zimuje na 1. mieste tabuľky I. okresnej
triedy dospelých a vážne zamýšľa postúpiť do 5. ligy.
V tomto ročníku dorast nemáme.
OBYVATEĽSTVO
Tohto roku sa narodili len dve detičky: 22. septembra Dominika Kamasová a 26.
septembra Šimon Tibenský.
Opustilo nás 12 spoluobčanov, z toho 7 mužov a 5 žien: 12. januára – Ján Licher
(83r.), 16. januára – Pavel Oros (62r.), 20. marca – Mária Krapková r. Jánošíkova (83r.), 26.
marca – Mária Pastoroková (89r.), 20. apríla – Ján Uhrin (75r.), 21. apríla – Anna Piatrová (85r.),
5. júna – Ján Garaj (81r.), 4. júla - Anna Strhárová r. Hriechová (77r.), 4. júla – Ervín Korbeľ
(19r.), 30. júla – Peter Červenák (60r.), 1. septembra – Ján Vajs (68r. ), 29. októbra – Anna
Balgová r. Filipová (79r.)
18. júla uzavreli manželstvo Mgr. Erika Vargová a Ing. Milan Majoroš

CIRKEVNÝ ŽIVOT
„..... a budú jedno v tvojej ruke“. (Ez. 37,17). V duchu týchto slov sa niesol Týždeň
modlitieb za jednotu kresťanstva. V dňoch od 18. do 25. januára sa uskutočnili ekumenické
Bohoslužby. Najprv v evanjelickom chráme Božom, kde kázňou poslúžil katolícky pán farár
Ľudovít Gabriš a o deň neskôr v rímskokatolíckom kostole, kde kázal evanjelický kňaz Ján
Ruman.
Osem večerov od 30. marca do 6. apríla sa v kultúrnom dome v Záhorciach konalo
podujatie ProChrist. Išlo o prevzaté satelitné vysielanie evanjelizácie z Nemecka, kde bol
slávnostným kazateľom Ulrich Parzany. Na každý večer boli pripravené živé predprogramy
k vysielanej téme večera, kde vystúpila mládež, spoločenstvá žien a spevokoly z jednotlivých
cirkví. V rámci proChristu po prvýkrát vystúpil novovzniknutý rímskokatolícky spevokol Laetitia
v zložení: Mgr.Monika Pálová, Ing. Janka Černáková, Alena Pavlová, Milena Majorošová,
Andrea Bojtošová, Alena Bojtošová, Simona Kiššimonová, Zuzka Vreštiaková, Marienka
Balgová a Mgr. Lenka Kázmerová. Leaetitiu vedie Mgr. Magdaléna Ballová zo Želoviec.
10. mája sa uskutočnilo Prvé prijímanie v Želovciach. Medzi 14 deťmi boli aj 3 zo
Záhoriec – Dávid Pál, Lucia a Tomáš Miškeiovci. V ten istý deň sa v ev. kostole v Záhorciach
konala konfirmácia so 4 konfirmandami – Lukášom Jašurekom, Róbertom Balikom, Erikou
a Erikom Príbeliovcov.
13. júna sa evanjelická mládež zúčastnila futbalového turnaja novohradského
seniorátu v Leseniciach, kde sa umiestnili na 3. mieste.
Deti z rímskokatolíckej farnosti sa v dňoch 18. – 25. júla zúčastnili kresťanského
pobytového podujatia na chate Bajč v Bojniciach.
V dňoch 2. – 9. augusta sa v Tuhárskej doline na chate Poľana konal evanjelický
mládežnícky tábor. Zo Záhoriec sa ho zúčastnili 10 mládežníci.
V dňoch 20 – 28. augusta sa rímskokatolícke ženy zúčastnili pútnického zájazdu do
Medžugoria v Bosne a Hercegovine.
Dňa 5. septembra sa ev. kostole vo Veľkom Krtíši konali slávnostné služby Božie
pri príležitosti inštalácie Mgr. Jána Ruman a Mgr. Martiny Rumanovej za zborových farárov.
Nasledujú i deň boli slávnostne privítaní v kostole v Záhorciach. Inštaláciou si cirkevníci
zabezpečili pôsobenie kňazov na 10 rokov.
3. októbra sa rímskokatolícky veriaci zúčastnili púte na Staré Hory
Ev. kňaz vyprevadil na poslednej ceste 5 veriacich a ríms – kat. 7. veriacich. Za
zmienku stojí veľkolepý pohreb Jána Garaja. Nakoľko pôsobí jeho syn Jozef Garaj ako kňaz

v Petržalke, pohrebu sa zúčastnili i arcibiskup Mons. Ján Sokol., niekoľko kňazov, kaplánov,
mníchov i mníšok a mnoho veriacich z farnosti Jozefa Garaja.

MIMORIADNE UDALOSTI
Obrovskou tragédiou je smrť Ervína Korbeľa, ktorý sa rozhodol ukončiť svoj
mladý iba 19. ročný život a spáchal samovraždu. Mladého muža našli obeseného vo Veľkom
Krtíši. Dôvody jeho rozhodnutia nie sú známe.

Zápis do kroniky schválilo Obecné zastupiteľstvo v Záhorciach dňa 27. 8. 2010
uznesením číslo 04/2010
starosta obce: PaedDr. Branislav Kázmer
kronikár: Mgr. Marcela Jánošíkova
člen OcZ : Jana Jánošíková

