Táto kronika obsahuje 400 číslovaných strán.
Brhlovce, dňa 26.februára 2004

Členovia OZ:
Jaroslav Péter
Ivan Záborský
Ľuboš Chrašťanský
Jana Luptáková

Starosta obce:
Albín Kuhajda

Rok 2003.
Počasie
Január: Celý tento mesiac bol chladný s dostatkom snehu. Teploty v noci dosahovali
mínus 15 – 20°C. V druhej polovici mesiaca prišlo mierne oteplenie. Často fúkal
studený severný vietor a sneţilo, takţe cestári mali dosť práce s údrţbou komunikácií.
Február: S výnimkou prvého týţdňa, kedy bolo najteplejšie, celý mesiac vládla pravá
zima s dostatkom snehu. Teploty cez deň okolo nuly, no v noci klesala ortuť
v teplomery aj na mínus 15 aţ 18°C. Sneh vydrţal aţ do konca mesiaca.
Marec: Aţ do 25.bývali nočné mrazy, na začiatku mesiaca aj mínus 18°C. Po 25.tom
prišlo oteplenie. Teploty cez deň vystupovali aj na plus 15 – 16°C, no v noci bývali
nočné mrazy. Takéto počasie potom trvalo aţ do konca mesiaca.
Apríl: Aţ do 20-teho bolo veľmi chladno. Od severu fúkal studený vietor, ktorý
vlastne robil zimu. V noci bývali nočné mrazy aj mínus 7°C. Vegetácia bola značne
opozdená. Po dvadsiatom sa konečne oteplilo a občas i napršalo. Takéto počasie
potom trvalo aţ do konca mesiaca.
Máj: Aţ do 16-teho pomerne teplo a sucho. 16-teho slabý prízemný mrázik, ktorý
mierne poškodil zemiaky. Po šestnástom opäť nastalo suché a veľmi teplé počasie.
Teploty cez deň dosahovali plus 28-30°C. 30-teho slabo pršalo.
Jún: Celý tento mesiac bolo veľmi teplo a sucho. Teploty cez deň presahovali plus
30°C a len dvakrát slabo pršalo.
Júl: Celý mesiac bolo veľmi teplo. Teplota v teplomery temer kaţdý deň vystupovala
nad 30°C. 30-teho a 31-ho poriadne pršalo.
August: 1.augusta pršalo, potom aţ do konca mesiaca nepadla ani kvapka. Aj tento
mesiac bol veľmi teplý. Teploty cez deň v teplomery vystupovali aţ na 34 – 36°C.
September: Aj tento mesiac bol teplý a aţ veľmi suchý. V druhej polovici mesiaca
občas slabo napršalo.
Október: Do polovice mesiaca ešte veľmi teplo a pomerne sucho. Len v druhej
polovici mesiaca občas napršalo. A mierne sa ochladilo. Celkom ku koncu mesiaca sa
vyskytli v noci aj slabé mrazíky.
November: Prvý týţdeň bolo pomerne chladno s nočnými mrazíkmi. V nasledujúcich
dňoch uţ bolo typické jesenné sychravé a hmlisté počasie. Z 11-teho na 12-teho
napadal aj prvý tohtoročný sneh, ktorý sa však skoro rozpustil. Do konca mesiaca
potom uţ nepršalo a bolo príjemné jesenné počasie.
December: Aţ do Vianoc bolo pekne, bez snehu a väčších mrazov. Na Vianoce začalo
mrznúť. Holomrazy trvali aţ do konca roka. Nočné mrazy bývali aj mínus 18°C.
Vegetácia
Príroda sa zo zimného spánku len veľmi ťaţko prebúdzala, čo spôsobilo
suché ale najmä studené počasie. Vegetácia sa dostavila len v druhej polovici apríla.
Stromy – ovocné bohato zakvitli najmä čerešne jablone a hrušky. Menej marhule
a broskyne. Aj novo – vysadený slivkový sad bol veľmi zakvitnutý.
Úroda ovocia
Úroda ovocia bola dobrá. Veľmi pekne zarodili jablone, hrušky, čerešne
a slivky. Menšia úroda bola marhúľ a broskýň. Aj orechy dobre zarodili. V tomto

roku dobre zarodili aj jahody zemné, egreše a ríbezle. Aj úroda hrozna bola veľmi
dobrá. Ovocie, ktorého bolo dostatok, bolo vplyvom suchého a teplého počasia dosť
červivé najmä jablká. Tento rok prospel najmä viniču. Nešírili sa choroby takţe
pestovatelia viniča nemuseli toľko krát vinice striekať.
Výkup ovocia
Ovocie, ktorého tento rok bolo dostatok vykupovali v Ţemberovciach ale
len jablká. Ostatné ovocie popadalo a bez úţitku hnilo pod stromami. Cena za 1 kg
jabĺk bola
Sk. Hrozno pestovatelia vozili do Levíc, kde za 1 kg dostali
podľa
odrody. Druţstevníci vozili hrozno do Vinárskych závodov v Topoľčiankach.
Pálenie
Tento rok naši občania pálili pálenku z jabĺk, hrušiek a terkelov v pálenici
v Ţemberovciach.
Jarné poľnohospodárske práce
Ľudia mohli vyjsť do záhrad a polí len po 15.marci, kedy uţ polia ako tak
obschli. Posadili si zeleninu a tí šikovnejší aj zemiaky a urobili dobre, lebo tí čo siali
zeleninu a zemiaky neskôr uţ siali do vyschnutej pôdy, takţe bez polievania nemali
ţiadnu úrodu, keďţe uţ v nasledujúcich mesiacoch temer nepršalo. Druţstevníci
začali so sejbou jačmeňa len ku koncu marca. Kukuricu a slnečnicu siali len po
15.apríli.
Ţatva
Ţatva na poliach RD sa začala 12.júla. Keďţe porasty obilia vplyvom sucha
boli veľmi riedke a nízke, ţatva sa behom dvoch týţdňov skončila. Tento rok bola
najniţšia úroda obilia za posledné roky.
Jesenné poľnohospodárske práce
Jesenné poľnohospodárske práce na poliach a sadoch sa začali koncom
augusta, prípravou pôdy pod repku. V druhej polovici augusta druţstevníci začali aj
zber siláţnej kukurice. Zber kukurice na zrno robili aţ v októbri. V tomto mesiaci
pripravovali druţstevníci pôdu pod siatie pšenice. V tomto roku ľudia veľmi zavčasu
zberali hrozno, uţ začiatkom septembra, nakoľko vplyvom teplého počasia a suchého
počasia skoro dozrievalo, pritom malo cukornatosť okolo 20 stupňov.
Obec
O čistotu v obci sa stará 38 miestnych nezamestnaných, ktorí ak chcú
poberať od štátu sociálny príspevok v nezamestnanosti, musia pre obecný úrad
odpracovať mesačne 36 hodín. Obecný úrad ich potom vyuţíva na skrášľovanie obce.
Ich práca je rôznorodá. Od čistenia jarkov od nánosov blata a inej špiny aţ po
vysekávanie kríkov a vysádzanie okrasných kríkov. Títo ľudia sú jednoducho
povedané k dispozícii starostu obce a ten im prideľuje prácu podľa potreby.

Posedenie s dôchodcami
3.mája zorganizoval obecný úrad pre dôchodcov posedenie. Zo 108
dôchodcov sa ich zišlo 58. Posedenie bolo v priestoroch kultúrneho domu.
Prítomných privítal starosta obce p. Albín Kuhajda, ktorý im poprial pevné zdravie
a ešte veľa takýchto stretnutí. Potom sa prítomní v druţnom rozhovore a pri
občerstvení rozhovorili a zaspomínali na svoju mladosť. V kultúrnom programe
vystúpili umelci z Bratislavy Maja Velšicová a Mišo Slivka. Medzi prestávkami
programu ponúkali svoje výrobky a to rôzne deky a matrace firma OMK s.r.o.
z Východného Slovenska. Na záver boli dôchodcovia obdarovaní upomienkovými
predmetmi.
Referendum o vstupe do EÚ.
Dňa 16.a 17.mája sa v našej vlasti konalo referendum o vstupe do
Európskej Únie. Otázka referenda znela „Súhlasíte, s tým, aby sa Slovenská
republika stala členským štátom Európskej únie? Odpoveď mala znieť ÁNO alebo
NIE. V našej obci bolo 276 oprávnených voličov. Z týchto 276-tich voličov boli
vydané hlasovacie lístky 153 voličom. Ostatní sa referenda nezúčastnili. Po sčítaní
hlasovacích lístkov komisia zistila nasledovné:
Za vstup do EÚ teda ÁNO hlasovalo 134 voličov
Proti vstupu do EÚ teda NIE hlasovalo 18 voličov
Jeden hlas bol neplatný.
Toto referendum bolo prvé v histórii referend na Slovensku, ktoré bolo úspešné.
Pohár starostu obce
30.júna usporiadala dospievajúca mládeţ obce v Dekýšoch rôzne súťaţe
pri večernej vatre pod názvom „O pohár starostu obce“. Súťaţilo sa v rôznych
disciplínach ako napr. v pílení dreva motorovou pílou a pod. Po skončení súťaţí sa
mládeţ zabávala pri dobrom guláši.
MDD
Na druhý deň teda 1.júla zorganizoval Obecný úrad v obci Deň detí na
poľovníckej chate Kapsát pre deti z Brhloviec. Akcie sa zúčastnilo asi 40 detí, ktoré
medzi sebou súťaţili v rôznych disciplínach ako rôzne behy, streľba zo vzduchovky,
skákanie vo vreci, preťahovanie lanom a pod. Na konci súťaţí bol kaţdý odmenený
sladkosťou. O občerstvenie – guláš z diviny sa postarali miestni poľovníci.
Schody k obchodu
V júli dal OÚ zhotoviť schody k miestnemu pohostinstvu a obchodu. Práce
robili miestni nezamestnaní a materiál dodal OÚ. Hlavným majstrom bol vyučený
murár Tibor Setey ml.
Zrkadlo
V tomto mesiaci bolo vymenené i zrkadlo na zákrute pred pomníkom
padlých. Staré zrkadlo, ktoré tam bolo uţ mnoho rokov rozbili vandali.

Vedúci pohostinstva
1.septembra sa stal novým vedúcim miestneho pohostinstva Ivan
Záborský – občan obce. Starý vedúci Vladimír Sabo ml. sa pre slabú prosperitu tohto
zariadenia vzdal.
Zábavy
Tento rok bola len jedna tanečná zábava a to hodová v septembri. Túto
zorganizoval MO.
Vyuţitie KD
Vyuţitie priestorov KD je slabé. Okrem tanečných zábav sa vyuţíva KD na
rôzne rodinné udalosti: ako sú svadby, tie sa v posledných rokoch nekonajú, oslavy
narodenín – výročia, kary a schôdze.
Ţivotná úroveň
Ţivotná úroveň občanov klesá. Bohatí bohatnejú a chudobní ešte viac
chudobnejú. Len v takej malej obci, ako je naša, kaţdoročne vyše 30 občanov je
nezamestnaných, ktorí ţijú len z podpory štátu, pritom ceny neustále sa zvyšujú,
najmä elektriny a plynu ale i ceny potravín: a platy narastajú len veľmi pomaly.
Uvediem len niekoľko príkladov:
Cena pred 10 rokmi
cena teraz
1.chlieb 3.- Sk – 6.-Sk
28 – 32.- Sk
1 l mlieka 1,90 – 3.- Sk
17 - 25.- Sk
1 kg cukor 7.- Sk
29.- Sk
1 kg ryţa 7.- Sk
21.- Sk
1 kg mäsa 27 – 30.- Sk
aj 160.- Sk
1 balíček cigariet 4 – 8.- Sk
50 – 65.- Sk
1 l benzínu 6.- Sk
33 – 37.- Sk
1 l nafty 0,70.- Sk
30.- Sk
Cestovné autobusom do Levíc 5.- Sk
25.- Sk
Osobný automobil Škoda 50 – 60.000.- Sk
250.000 – 700.000.- Sk
1 kW elektriny 0,40 – 0,70.- Sk
vyše 5.- Sk
Toto je len niekoľko príkladov, ktoré som uviedol o zvyšovaní cien. Okrem toho sa
zrušilo bezplatné ošetrenie lekárom a občan si musí za lieky doplatiť niekedy aj 500.Sk. Aj pobyt v nemocniciach si musí občan z časti hradiť a z časti hradí pobyt
príslušná poisťovňa. Na tieto tzv. reformy najviac doplácajú dôchodcovia, ktorí sú
často chorí a musia vyhľadávať lekársku pomoc a rodiny s viac deťmi, ktorých
mesačný príjem je nízky. Priemerný mesačný zárobok robotníka je 10 – 12.000.- Sk
a priemerný dôchodok je asi 6.500.- Sk.
Výstavba
Uţ viac rokov v obci nebol postavený ani jeden rodinný dom. Veď kto by
naň nabral peniaze, keď výstavba nového rodinného domu stojí 2 – 3 milióny Sk.

Pohyb obyvateľstva
V tomto roku bol pohyb obyvateľov obce nasledovný. Narodili sa 2 deti,
zomrelo 10 ľudí, na trvalý pobyt sa prihlásilo 6 ľudí a 8 ľudí z trvalého pobytu sa
odhlásilo. Počet obyvateľov na konci roka 2003 je v obci 339.
Penzión „Na terase“
V priebehu tohto roka si občan obce Ivan Záborský, prerobil zo svojho
rodinného domu svojpomocne penzión s názvom „ Na terase“. Tu sa môţu turisti
v priebehu letnej sezóny občerstviť poprípade i prenocovať.
Oprava školského bytu
Počas letných mesiacov si nový nájomník školského bytu Milan Kristín
svojpomocne prerobil školský byt podľa svojich predstáv. Cena rekonštrukcie bytu
bola vyčíslená na 78.842.- Sk a bola hradená z prostriedkov OÚ.
Záznamy za rok 2003 uzatváram dňa 31.decembra 2003.
Kronikár obce

starosta obce

Rok 2004.
Počasie
Január: Hneď po Novom roku začalo sneţiť a mrznúť. Snehu neustále pribúdalo,
takţe v polovici mesiaca bolo uţ 30 cm. Sneh ovplyvňoval aj nočné mrazy, ktoré
dosahovali teplotu mínus 18 aţ 20°C. Cez deň sa teploty pohybovali len okolo nuly,
takţe sneh sa z časti aj rozpúšťal a občas napadal i sneh nový. Bol to veľmi pekný
zimný mesiac. Takéto počasie trvalo aţ do konca mesiaca.
Február: V prvej polovici mesiaca bola uţ zima miernejšia a sneh sa pomaly
rozpúšťal. V druhej časti mesiaca často pršiavalo a občas i zasneţilo. Teploty cez noc
dosahovali mínus 8 – 10°C. Cez deň mierne nad nulou. Posledný sneh v tomto
mesiaci napadal v hrúbke asi 10 cm 29-teho teda posledný deň v mesiaci.
Marec: Zima nepoľavila ani na začiatku tohto mesiaca. Často sneţilo alebo pršalo.
Najmä 8 a 9.marca napadol nový sneh, ktorý opäť schladil uţ sa prebúdzajúcu jar.
Od 15-teho sa uţ hlásilo pravé jarné počasie s teplotami od 15 – 20°C. Posledný
týţdeň tohto mesiaca prinieslo opäť ochladenie s častými daţďami.
Apríl: Chladné a veterné počasie trvalo celý mesiac, len posledné tri dni v tomto
mesiaci sa príjemne oteplilo a signalizovalo blíţiacu jar.

Máj: Aj tento mesiac bol chladný a daţdivý. Pršalo temer kaţdý deň a vţdy bolo
sucho. Takéto počasie vyhovovalo siatinám - obilovinám. Zem nevysychala a vţdy
bolo dostatok vlahy. Okolo Urbana prišli i menšie mrazíky, ktoré však väčšie škody
nenarobili.
Jún: Aţ do siedmeho chladno a daţdivo. Mierne oteplenie prišlo len po siedmom, no
daţdivé počasie neustávalo. 20 prišla taká búrka, ţe padali krúpy ako pät korunáčky.
Veľmi poškodila vinice a z časti i kukuricu a obilniny. Ku koncu mesiaca prišlo
oteplenie. Teploty vystupovali aţ na 27°C. Dosiaľ to bolo len okolo 20°C.
Júl: Aţ do 18 netypické letné počasie s teplotami len okolo 19°C. Po tomto dni sa
oteplilo a denné teploty vystupovali aţ na 30 – 33°C. Denné búrky bývali skoro
pravidelne.
August: Celý mesiac veľmi pekné letné počasie len s občasnými slabými letnými
daţďami.
September: Celý mesiac veľmi pekné letné teplé počasie, len ku koncu mesiaca
mierne ochladenie. Temer celý mesiac nepršalo.
Október: Zo začiatku mesiaca bolo príjemné jesenné počasie s teplotami aj plus 12 –
15°C. Postupne sa však ochladzovalo. Z 11.na 12-teho bol prvý tohtoročný mráz
mínus 4°C. V nasledujúcich dňoch prišli jesenné daţde. Aj dva dni vytrvalo pršalo.
Od 20-teho sa opäť vyčasilo. Ku koncu mesiaca bývali časté hmly. Keď sa hmla
rozplynula bolo veľmi pekne a teplo.
November: Začiatok mesiaca bol na toto ročné obdobie veľmi teplý. Napr.
1.novembra na sviatok Všetkých svätých bolo aţ plus 20°C. Takéto príjemné počasie
trvalo aţ do polovice mesiaca. Po 15-tom sa počasie zmenilo, často pršiavalo a ku
koncu mesiaca sa vyskytli aj mrazy a občas napadol aj snieţik, ktorý sa však hneď
rozpustil.
December: Do polovice mesiaca pomerne teplo ale sychravo. Vôbec nesneţilo. Po
15-tom sa ochladilo a 22.napadal aj sneh v hrúbke asi 8 cm, ktorý sa však ešte do
večera rozpustil. Na Vianoce pršal dáţď. Aţ do konca mesiaca bolo teplo a často
pršiavalo.
Vegetácia
I napriek pomerne studenej jari sa vegetácia dostavila včas, začiatkom
apríla. Tento rok bola priemerná úroda všetkého ovocia, ktoré sa na okolí vôbec
nevykupovalo. Hrozno vykupovali v Leviciach, ale aj to len jeden týţdeň, čo je na
takú rozsiahlu vinohradnícku oblasť aká je okolo Levíc len krátky čas. Tí
pestovatelia, ktorí hrozno nestihli predať boli nútení ho spracovať na víno.
Jarné poľnohospodárske práce
Jarné práce na poliach RD sa začali v marci po obschnutí pôdy, prípravou
pôdy pšenice jarnej, keďţe sa na poliach v brhlovskom chotári jačmeň tento rok
vôbec nezasial. Ostatné práce ako sejba slnečnice, hrachu a kukurice prebiehal
plynule.

Ţatva
Ţatva sa na poliach RD v Brhlovciach začala len 18.júla. Vplyvom
daţdivého počasia sa ţatva odďaľovala. Pravé leto sa začalo aţ po 18-tom. Tento rok
bola úroda obilia veľmi dobrá. Jedna z najlepších v histórii druţstva. Hektárové
výnosy u pšenice boli nad 60 q z ha.
Jesenné poľnohospodárske práce
Jesenné poľnohospodárske práce sa začali v RD v septembri prípravou pôdy
pod sejbu repky. Vďaka priaznivému počasiu, práce aţ do konca novembra
postupovali plynule podľa harmonogramu vedenia RD.
Vodovod
Dňa 2.marca začala firma Multitech s.r.o. z Dunajská Streda s výkopovými
prácami a kladením potrubia v obci pre miestny vodovod. Do konca roka bolo
poloţené potrubie v dĺţke 4 km od Čankova a rozvody po celej obci, okrem Šurdy.
Súčasne s týmito prácami prebiehala i výstavba vodojemu nad obcou v časti chotára
Chorvát Parlag. Dokončenie vodovodu sa plánuje na budúci rok, kedy sa vyčísli
i hodnota tohto diela.
Referendum o predčasných voľbách a 1.kolo prezidentských volieb
Dňa 3.apríla sa v obci konalo referendum o predčasných voľbách do
parlamentu SR a 1.kolo prezidentských volieb. Referendum ako i prvé kolo
prezidentských volieb bolo v celoštátnom meradle neúspešné pre nízku účasť voličov,
preto prezidentské voľby sa opakovali 2.kolom dňa 17.apríla.
2.kolo prezidentských volieb
Len pre zaujímavosť uvádzam, ţe v obci za predčasné voľby áno bolo 120
občanov a proti teda nie 26 občanov. V druhom kole prezidentských volieb boli
nasledovné výsledky:
Ivan Gašparovič
73 hlasov
Vladimír Mečiar
98 hlasov
V celoštátnom meradle za prezidenta bol zvolený Ivan Gašparovič.
Eurovoľby
Dňa 13.júna sa v obci konali voľby do Európskeho parlamentu, keďţe od
1.mája sa Slovensko stalo členom Európskej Únie. Z 266 oprávnených voličov sa
volieb zúčastnilo len 33 občanov. Všetci zúčastnení občania volili len kandidátov
HZDS v počte 11.
MDD
Dňa 30.mája zorganizovali poslanci obce Deň detí na poľovníckej chate
Kapsát. Tohto podujatia sa zúčastnilo asi 40 detí ale aj dospelí, ako doprovod detí.
Deti opäť ako kaţdý rok súťaţili v rôznych športových disciplínach. Na konci deti boli
odmenené sladkosťami. O občerstvenie sa postarali miestni poľovníci, ktorí pripravili
pre zúčastnených guláš z diviny.

Oprava sakristie
V rímskokatolíckom kostole bola v septembri prevedená menšia oprava
a maľovanie sákristie. Tieto práce vykonal miestny obyvateľ toho času bývajúci
v Leviciach Miroslav Jeţkovský.
Návšteva Mikuláša Dzurindu
13.augusta navštívil obec predseda vlády Slovenskej republiky Mikuláš
Dzurinda a prezrel si expozíciu Skalné obydlia. Pri tejto príleţitosti sa stretol so
starostom obce Kuhajdom a niektorými občanmi obce.
Poplatok za parkovanie
Tento rok motoristi a zájazdy, ktoré navštívili našu obec a prezreli si
skalné obydlia, museli za parkovanie svojich vozidiel platiť parkovné, a to 10.- Sk za
jedno vozidlo.
Vyuţitie KD
Priestory KD sa vyuţívajú len na schôdzkové činnosti, kari, posedenia po
pohreboch, svadby a málo na tanečné zábavy. Tento rok bola v priestoroch KD jedna
svadba, aj to zo Ţemberoviec a jedna tanečná zábava, ktorú organizoval miestny
duchovný kat. cirkvi p. farár Poláček. Tanečná zábava bola vo februári počas
fašiangov a účasť bola asi 150 ľudí.
Pani farárka
Občania evanjelického vyznania majú od 1.januára novú pani farárku
Lenku Sedláčkovú, ktorá prišla na faru do Čankova ešte v októbri 2003 ale pre
materské povinnosti začala svoju funkciu farárky vykonávať aţ od 1.1.2004. Na faru
do Čankova prišla z Piešťan.
Filter na vodu v KD
Tento rok bol do KD namontovaný filter na čistenie vody, nakoľko voda,
ktorá sa čerpala z miestnej studne bola zdravotne závadná. Investíciu 480 000.- Sk
dotovalo pre obec Ministerstvo ţivotného prostredia v Bratislave.
Pohyb obyvateľov
V tomto roku sa narodili 2 deti, zomrelo 5 ľudí, na trvalý pobyt sa
prihlásilo 4 ľudí a 6 ľudí sa z trvalého pobytu odhlásilo. Počet obyvateľov na konci
roka 2004 je v obci .
Posledný záznam za rok 2004 uzatváram dňa 31.decembra 2004.
Kronikár obce

starosta obce

Rok 2005.
Počasie
Január: Do 13.januára bolo pomerne pekné zimné počasie. Sneh sa roztopil hneď po
Novom roku. Po 15-tom januári napadlo snehu, ochladilo sa a teploty v noci
dosahovali -20°C. Dni boli slnečné ale mrazivé.
Február: Chladné počasie trvalo celý mesiac. Sneh sa udrţal na poliach celý február,
teploty sa aj cez deň pohybovali pod 0°C, v noci do -10°C.
Marec: Začiatok mesiaca sa vyznačoval nezvyčajne chladným počasím. Sneh sa
udrţal aţ do polovice mesiaca a potom sa strácal ale len na miestach kde sa dostali
slnečné lúče. V tieni a tienistých zákutiach polí, dvorov sa čiastočky snehu a ľadu
udrţali aţ do Veľkej noci, ktorá bola v posledných marcových dňoch.
Apríl: Pomerne chladné a daţdivé počasie pokračovalo aţ do 15.apríla. Potom
nastalo mierne oteplenie ustúpili aj nočné mrazy a ľudia sa snaţili čo najskôr dostať
do pôdy obilie, zemiaky, zeleninu a vyuţiť vlahu. 25.apríla bola prietrţ mračien voda
sa vyliala z potoka.
Máj: začiatok mesiaca bol daţdivý a chladný v polovici mesiaca sa vyčasilo a oteplilo
ale nočné mrazíky poškodili ovocné stromky. Koncom mesiaca denné teploty vystúpili
na 25°C a aj v noci uţ nemrzlo.
Jún: Od začiatku mesiaca bolo počasie vrtošivé. Občasné daţde prerušovali práce na
poli. Od polovici mesiaca sa konečne oteplilo na 30°C. Pôda rýchlo vyschla a bolo
potrebné aţ do konca mesiaca zavlaţovať.
Júl: Teploty sa pohybovali do 30°C. Obilie dozrievalo pomaly, ţatva sa opozdila
a časté daţde ju narušovali, tak to bolo po celý mesiac a bojovali poľnohospodári
o kaţdý deň, hodinu ako sa dalo vyjsť na polia.
August: Počasie z júla pokračovalo aj ďalej. Daţde striedali slnečné dni ale pôda
vyschýnala len pomaly a úroda obilia bola slabšia zber so stratami.
September: Začiatkom mesiaca sa konečne vyčasilo, vyschla pôda a bolo teplo aj
v noci čo sa odrazilo na začiatku mesiaca rastom hríbov. V polovici mesiaca popršalo
ale ku koncu mesiaca bolo pekné, slnečné počasie.
Október: Celý mesiac bol slnečný bez mrazov. Teploty cez deň vystúpili na 18°C
v noci 8°C.
November: Do 10-teho vydrţalo teplé a slnečné počasie čo prialo najmä jesenným
prácam a krásam jesennej prírody – stromy a kvety na hroboch sa tešili zo slnečných
dní tak ako aj ľudia. V druhej polovici sa ochladilo, občas aj napršalo ale jesenné
práce v záhradách to nenarušilo.
December: Do 15-teho pokračovalo počasie z novembra. 20.decembra napadol sneh,
ktorý vydrţal cez Vianočné sviatky. Ku koncu mesiaca sa však oteplilo sneh sa strácal
aţ nakoniec do Nového roku úplne zmizol.
Vegetácia
Vegetácia sa k ţivotu po dlhej zime prebúdzala len veľmi pomaly. Jarné
mrazy v máji poškodili stromky. Bolo málo jabĺk, marhule, broskyne a čerešne neboli,
zamrzli aj orechy v niţšie poloţených záhradách. Hrozna bolo pomerne dosť, hlavne
na poliach PD sa im podarilo úrodu ustráţiť aj napriek daţdivému počasiu proti
chorobám. Jabĺk sa urodilo málo, boli napadnuté škodcami a chorobami.

Ovocie a zelenina
Drobné ovocie ríbezle, egreš jahody tieţ napadli choroby a kto
nepostrekoval bol bez úrody. Daţdivé počasie počas leta ovplyvnilo aj úrodu
zeleniny. Paradajky napadla pliesňová choroba fytoflóry a sempóriová škvrnitosť
plodov, ktoré nedozreli a opadávali. Kapustová zelenina sa tieţ nevydarila. Snáď len
vinohradníci sa mohli pochváliť aspoň priemernou úrodou.
Jarné práce na poli
Keďţe sa zima ťaţko s nami lúčila opozdili sa jarné práce ako sejba
obilovín tak aj sadenie zemiakov, kukurice, vysádzanie zeleniny.
Ţatva
Zber repky sa začal aţ 20.júna. Ţatevné práce postupovali veľmi pomaly.
Obilie ťaţko dozrievalo. Problémy boli aj so zberom slamy a tak sa ţatva pretiahla aţ
do polovici augusta. Výnosy boli priemerné.
Jesenné práce
Počasie prialo jesenným prácam, zasiali sa jesenné obiloviny repka,
jačmeň a pšenica, podarilo sa ukončiť plánované sejby v agrotechnických termínoch.
Obiloviny vzklíčili a aj jesenné práce v záhradách boli ukončené včas.
Kultúrny dom – kultúra v obci
Priestory kultúrneho domu sa vyuţívajú na rodinné posedenia, kary,
schôdze obecného zastupiteľstva a poľovníckeho zdruţenia a v dvoch miestnostiach je
umiestnená obecná kniţnica.
Obecná kniţnica
K 1.1.2005 sa funkcie knihovníčky pre vysoký vek vzdala Margita
Janovická, ktorá túto funkciu vykonávala 32 rokov. Táto funkcia bola ponúknutá
Boţene Zorvanovej. Po schválení obecným zastupiteľstvom ju prijala ale bolo
potrebné previesť inventúru a prepracovanie a prečíslovanie celého kniţničného
fondu čo trvalo 4 mesiace nakoľko revízne inventúry sa nekonali niekoľko rokov.
Celkový počet detskej, mládeţníckej, dobrodruţnej, krásnej a náučnej literatúry je
3 660 ks v hodnote 125 560.- Sk. Kniţnica je majetkom obce, je pravidelne
kaţdoročne dopĺňaná zakúpením kníh podľa toho koľko schváli obecné zastupiteľstvo.
Tohto roku to bola suma 5 000.- Sk a zakúpilo sa 39 ks kníh. Kniţnica má zapísaných
50 čitateľov a slúţi ako deťom a študentom tak aj dospelým. Za dlhoročnú svedomitú
prácu odstupujúcej knihovníčke zaďakoval starosta obce a bola aj odmenená.
Kronika
Od roku 1971 vykonával funkciu miestneho kronikára učiteľ Emil
Porubský aţ do 31.decembra 2004. Nakoľko sa z obce odsťahoval do Levíc vzdal sa
funkcie a kronikárkou obce po schválení obecným zastupiteľstvom sa stala bývalá
učiteľka t.č. dôchodkyňa Boţena Zorvanová.

Cirkev
V priestoroch kultúrneho domu 1 krát v týţdni vyučuje náboţenstvo Lenka
Sedláčková farárka evanjelicko – ausburského vyznania z farnosti Čankov.
Zúčastňovalo sa ho 13 detí.
Mgr. Poláček Jozef katolícky farár ukončil svoju činnosť vo farnosti
Ţemberovce kde patrí aj naša obec dňa 1.júla 2005 a odišiel pôsobiť do Lovče okres
Ţiar nad Hronom. Na jeho miesto nastúpil Mgr. Peter Sekáč, ktorý prišiel z Banskej
Belej.
Vodovod
V obci sa pokračovalo v budovaní vodovodu v časti Šurda ako aj
s výstavbou vodojemu nad obcou v časti chotára Chorvát Parlag. Po vlaňajších
prácach však zostali neupravené cesty a priestranstvá po zasypaných vodovodných
potrubiach. Občania si na svojich pozemkoch začali zabudovávať vodovodné šachty
aby im mohli byť urobené prípojky pretoţe v obci je závadná voda a hlavne
obyvatelia v časti Majer na hlavnej ceste sú bez vody lebo vo vlastných studniach sa
stratila. Kolaudácia vodojemu do konca roka nebola urobená. Problémom sa stala
cesta do Doliny pod kaštieľom kde prívalová voda v apríli vymyla potrubie a zúţila
prechod áut, k náprave a zasypaní však nedošlo.
Podujatia v obci
2.júna sa usporiadali oslavy Medzinárodného dňa detí v Kapsáte na
poľovníckej chate. Poľovnícke zdruţenie Kapsát poslanci a starosta obce pripravili
pre deti súťaţe, za ktoré boli odmenení sladkosťami a všetci zúčastnení pohostení
gulášom.
Ďalšia akcia sa konala 17.septembra pod názvom „Brhlovské hody“. Poslanci
obecného zastupiteľstva usporiadali v priestoroch kultúrneho domu výstavu
drobnochovu za účasti z okresu Levice, ktorá sa vydarila. Ďalšia výstava ručných
prác bola v malej sále a na poschodí bola výstava piešťanských krojov a prestieraní.
V uličke Šurda boli remeselníci z okolia.
Posedenie pre dôchodcov sa tohto roku nekonalo.
Obec navštívilo podľa záznamov 5 000 našich a zahraničných turistov, ktorí si
prezreli expozíciu Tekovského múzea skalné obydlia. Je na škodu, ţe vzhľad obce je
podrobený ich oprávnenej kritike, pretoţe neupravené priestranstvá, rozbúrané cesty
a zarastené prázdne dvory kadiaľ prechádzali nie sú hodné chvály a tým obec stráca
nielen dobré meno ale aj záujem návštevníkov.
Voľby do VÚC
Dňa 26.novembra sa v obci konali voľby do orgánov Nitrianskeho
samosprávneho kraja. Z celkového počtu voličov zapísaných do zoznamov 259 sa
volieb do zastupiteľstva zúčastnilo 76 voličov, pre voľbu predsedu hlasovalo 75
voličov. Keďţe v prvom kole nebol predseda zvolený, voľby do II. kola sa konali
10.decembra. Z celkového počtu 259 oprávnených voličov sa volieb zúčastnilo 72
voličov a za predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja bol počtom hlasov 69
zvolený Doc. Ing. Milan Belica PhDr.

Obecné zastupiteľstvo
Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa konali nepravidelne. Práca
starostu bola podrobená kritike ako zo strany časti poslancov tak aj občanov. Z tohto
dôvodu sa poslanci za KDH Jozef Kristín a Angela Kristínová vzdali poslaneckého
mandátu k 20.decembru. Na ich miesta nastúpili za KDH poslankyňa Adriana
Sztankóová a za stranu SDĽ Jana Luptáková.
Pohyb obyvateľstva
V tomto roku sa narodili dve deti, zomrelo 5 obyvateľov, odhlásilo sa 5
obyvateľov a prihlásili sa 2 obyvatelia. K 31.decembru mala obec 323 obyvateľov.
Posledný záznam za rok 2005 uzatváram dňa 31.decembra 2005.
Kronikár obce
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Rok 2006.
Činnosť orgánov miestnej samosprávy
Činnosť OcÚ spočíva v činnosti orgánov miestnej samosprávy. Tento rok
sa niesol v znamení dvoch volieb, ktoré mali ovplyvniť ţivot a zmeny v politickej
situácii a činnosti nielen celoštátne ale aj v ţivote a dianí našej a kaţdej obce. Od
1.januára 2006 bolo zloţenie obecného zastupiteľstva nasledovné:
Starostom je aj naďalej Albín Kuhajda.
Poslanci Jaroslav Péter, Ľuboš Chrašťanský, Ivan Záborský a poslankyne Adriana
Sztankóová a Jana Luptáková, ktoré na konci minulého roka nahradili odstupujúcich
poslancov Jozefa Kristína a Angela Kristínovú. Zasadnutia obecného zastupiteľstva
sa konali nepravidelne a i napriek problémom súvisiacich s vzhľadom obce a stavom
budov vo vlastníctve obce k zmenám k lepšiemu nedošlo ani do konca kalendárneho
roka.
V septembri k 30.9. bola prevedená inventúra obecného majetku za účasti inventárnej
komisie schválenej obecným zastupiteľstvom v zloţení: Jaroslav Péter predseda
komisie, Jana Luptákova a Boţena Zorvanová členovia za prítomnosti Márie
Záborskej pracovníčky obecného úradu a Albína Kuhajdu starostu obce.
Voľby do NR SR
Voľby do NR SR sa konali dňa 17.júna, do volebných zoznamov bolo
zapísaných 255 voličov. Hlasovania sa zúčastnilo 162 voličov, počet platných hlasov
bolo 161. Voliči si mohli vybrať z viacerých politických strán a hnutí. Počet platných
odovzdaných hlasov pre kaţdú politickú stranu alebo hnutie bol nasledovný:
SMER
48 hlasov
HZDS
38
SNS
22

SDKU
KSS
ASV
SF
HZD
ANO
KDH
SDĽ
ĽB

15
12
4
1
1
3
12
3
2

Komunálne voľby
Dňa 2.decembra sa konali voľby do samosprávnych orgánov obce.
Občania z dvoch hlasovacích lístkov vyberali starostu obce a piatich poslancov do
obecného zastupiteľstva. Z celkového počtu voličov 259 sa volieb zúčastnilo 209
občanov. Počet platných odovzdaných hlasov na funkciu starostu bolo 207 pre
poslancov obecného zastupiteľstva 204.
Poradie na funkciu starostu bolo nasledovné:
Jaroslav Péter nezávislý kandidát 85 hlasov
Albín Kuhajda nezávislý kandidát
62 hlasov
Ján Janáč
SMER
52 hlasov
Ing. Mária Hudecová ĽS HZDS
8 hlasov
Za poslancov kandidovalo 17 občanov. Zvolení boli nasledovní:
Ján Lavrincz ĽS HZDS
82 hlasov
Miroslav Straka SNS
74
Ivan Záborský SMER
68
Mgr. Tomáš Németh
62
Gabriela Némethová
62
Hoci boli všetci občanmi zvolení začiatkom decembra starosta Albín Kuhajda vyuţil
svoje právo a neodovzdal funkciu a úrad novozvolenému starostovi do konca roka,
čím vznikli problémy s ukončením roka ako aj so schválením dokumentov pre činnosť
obecného úradu pre budúci rok.
Kontrolór obce
Keďţe obec niekoľko rokov nemala kontrolóra, prijali sa obecným
zastupiteľstvom náleţité opatrenia aby bol vyhlásený konkurz na túto funkciu.
Prihlásili sa dvaja uchádzači, ktorí spĺňali podmienky. Tajným hlasovaním bol za
kontrolóra obce zvolený Ing. Branislav Homola, ktorý sa v polovici roka ujal funkcie
a začal pracovať podľa plánu schváleného obecným zastupiteľstvom.
Verejnoprospešný ţivot v obci
V obci je evidovaná spoločenská organizácia Matica slovenská, ktorá však
nevyvíja ţiadnu činnosť a poľovnícke zdruţenie „Kapsát“, ktoré svoju činnosť
udrţiava a riadi podľa vlastných smerníc a zámerov.

V obci sú evidovaní nezamestnaní. Časť z nich pracovala v rámci verejnoprospešných
prác pri dobudovávaní vodovodných prípojok ako aj pri údrţbe a úprave verejných
priestranstiev v obci za čo poberajú od štátu aktivačný príspevok vo výške 3 500.- Sk
a odpracovali týţdenne 10 hodín.
Ekonomický ţivot
V obci je počas roka otvorená predajňa potravín patriaca COOP Jednote.
V prevádzke je aj občerstvenie Kamenná terasa v priestoroch bývalého pohostinstva,
v rodinnom dome bola zrušená, prevádzkuje ju Ivan Záborský. Občerstvenie Dada je
v prevádzke len počas turistickej sezóny prevádzkuje ho Drahomíra Vrecníková
a predaj suvenírov prevádzkuje vo vlastnom rodinnom dome Lenka Gubániová.
V časti obce Majer otvorila prevádzku Kamennej vinárne Gabriela Slúková.
Doprava v obci
Doprava v obci autobusom je podľa počtu cestujúcich upravovaná
a prispôsobená tak, aby sa školopovinná mládeţ dostala včas do školy. Horšie je to uţ
so spojmi pre pracujúcich na zmeny. Tí do práce dochádzajú vlastnými dopravnými
prostriedkami.
Vodovod
V obci sa pomalým tempom pokračovalo v budovaní vodovodných
prípojok, ktoré však do konca roka neboli ukončené a neboli prevedené ani úpravy
narušených verejných komunikácií a chodníkov. Iná výstavba ani opravy sa v obci
neuskutočnili. Hlavne budovy bývalej materskej školy, dom smútku ako aj kultúrny
dom by opravy a údrţbu nevyhnutne potrebovali.
Kultúrno spoločenský ţivot
3.júna pre deti obce obecný úrad s poľovníckym zdruţením Kapsát
zorganizoval Deň detí. Súťaţilo sa od najmenších aţ po najväčších podľa veku.
Odmenení boli sladkosťami a balíčkom so školskými potrebami, ktoré od sponzora
zabezpečil poslanec OZ Jaroslav Péter. Veľkému záujmu sa tešili aj jazde na
koníkovi, ktorú pripravil lesník Radoslav Staňa.
Posedenie pre dôchodcov
29.augusta bolo usporiadané posedenie pre dôchodcov. Na spríjemnenie
spoločných chvíľ vystúpil folklórny súbor „HRONSEČANKA“ z Hronseku okres
Zvolen. Dôchodcovia boli okrem občerstvenia obdarovaní aj kvetom a suvenírom. Na
záver spoločne s poslancami poloţili veniec k pomníku padlých.
Brhlovské hody
Tejto uţ pomaly tradičnej akcie sa zúčastnili remeselníci a predajcovia
suvenírov. V priestoroch kultúrneho domu bola usporiadaná výstava členov
drobnochovu z okresu Levice, výstava výšiviek z Piešťan, filatelistická výstava.
V občerstvovacích stánkoch sa podávali jedlá – kačica s lokšami, guláš a rybacie
špeciality pripravené rybárom Ivanom Jeţíkom.

Školstvo a vzdelávanie
V obci sa nenachádza ţiadna škola. Deti navštevujú základnú školu
v obci Ţemberovce, časť detí chodí do Levíc. Deti predškolského veku chodia do
Ţemberoviec. Obec v rámci moţností prispieva financiami na ich prevádzku.
Duchovný ţivot
V obci sú evidované dve náboţenské zdruţenia rímskokatolícke
a evanjelické augsburského vyznania. Rímskokatolícky kňaz Mgr. Peter Sekáč ukončil
svoju činnosť na farnosti v Ţemberovciach kde patrí aj naša obec 1.júla 2006. Na
jeho miesto nastúpil Mgr. Peter Sabol. Taktieţ farárka evanjelicko – augsburského
vyznania Lenka Sedláčková ukončila svoje pôsobenie januárom 2006 na farnosti
Čankov. Po jej odchode sluţby boţie počas roka v obci vykonával Mgr. Macalák kňaz
na dôchodku bývajúci v Leviciach. Raz do týţdňa vyučoval náboţenstvo v priestoroch
kultúrneho domu.
Obecná kniţnica
Do obecnej kniţnice pribudli knihy v hodnote 5 000.- Sk. Počtom kníh sa
kniţnica radí na 3.miesto v okrese v počte na obyvateľa, slúţi študujúcej mládeţi ako
aj ostatným.
Počasie
Január: Od 1.do 15.januára panovalo skôr predjarné ako zimné počasie. Denné
teploty sa pohybovali +5°C nočné -6°C bez snehu. Od 17.januára napadol sneh,
teploty cez deň poklesli na -6°C v noci na -20°C.
Február: Začiatok mesiaca bol veľmi studený a tak to bolo po celý mesiac. Snehová
prikrývka sa udrţala celý mesiac.
Marec: Studené a mrazivé dni a noci pretrvali aj tento mesiac. 16.marca pripadol
sneh, ktorý sa udrţal aţ do Veľkej noci, ktorá tento rok pripadla na koniec marca.
Apríl: Sneh sa pomaly strácal z polí aţ do 8.apríla. Počasie bolo chladné, striedali sa
slnečné dni s daţdivými ale oteplenie nenastalo ani do konca mesiaca. Opozdili sa
jarné práce.
Máj: Studený ráz počasia pretrval, problémy so siatím a sadením plodín sa opozdili
v raste. Hoci nemrzlo, bolo celý mesiac veľmi chladno, aţ do konca mesiaca sa
v domácnostiach kúrilo.
Jún: Daţdivé počasie a prietrţe mračien aţ do 10.júna kedy padal drobnejší ľadovec
spôsobilo opozdenie okopávok. Aţ v polovici júna sa začalo otepľovať. Prvý teplý deň
bol 15.júna +20°C.
Júl: Pomalé otepľovanie spôsobilo opozdenú ţatvu, ktorá sa začala aţ v polovici júla.
Naraz dozrievala repka, oziminy aj ostatné obiloviny, počasie sa ustálilo a podarilo
sa zber zvládnuť za dva týţdne.
August: Teplé dni a občasné daţde priali rastu zeleniny a ovocia. No nevystúpili
vyššie ako 25°C.
September: Teplé počasie pokračovalo aj ďalej cez deň 28°C v noci 15°C. Takto bolo
po celý mesiac ovocie dozrievalo, rástla zelenina.

Október: Pokračovalo teplé a veľmi suché počasie čo spôsobilo problémy
poľnohospodárom s orbou a sejbou ozimín. 29.októbra sa prudko ochladilo na -6°C.
Nočné mrazy poškodili jesenné kvety.
November: Chladné počasie a daţdivé dni sa striedali so slnečnými. Výkyvy teplôt sa
pohybovali v rozpätí 15°C. Ku koncu novembra napadol sneh, ktorý sa udrţal 4 dni.
December: teploty sa pohybovali +10°C v noci poklesli len k 0°C. Sneh napadol
28.decembra no do konca roka zmizol.
Vegetácia
Nepriaznivé a chladné počasie spôsobilo opozdenú sejbu a sadenie plodín.
Obiloviny dozrievali o mesiac neskôr, úroda bola pomerne dobrá. Urodili sa zemiaky,
zelenina, ovocie hlavne hrozno a slivky, marhule, jablká a hrušky. Zber hrozna na
poliach poľnohospodárskeho druţstva ukončili 6.novembra. Chladné počasie
neprialo vývoju škodcov, nebolo potrebné často postrekovať.
Pohyb obyvateľstva
K 31.decembru 2006 mala obec 324 obyvateľov. V obci ţijú 4 občianky vo
veku 90 rokov. Nenarodilo sa ţiadne dieťa umrelo šesť obyvateľov. Odhlásilo sa 9
obyvateľov a prihlásili sa 4 obyvatelia.
Záznam za rok 2006 bol prerokovaný a schválený v obecnom zastupiteľstve dňa
26.júna 2007.
Kronikár obce
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Rok 2007.
Činnosť orgánov samosprávy
Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo netradične 1.januára,
teda na Nový rok, čo bol posledný termín odovzdania funkcie bývalého starostu
Albína Kuhajdu. Starosta obce Jaroslav Péter a poslanci zloţili sľub a nasledujúci
deň sa na mimoriadnom zasadnutí schválil pracovný úväzok a plat starostu, zvolil sa
jeho zástupca, ktorým sa stal Mgr. Tomáš Németh. Navrhnutých odmien vo výške
300.- Sk sa poslanci obce vzdali. Zároveň boli zriadené komisie v tomto zloţení:
1. komisia finančná a správy majetku
Predseda: Gabriela Némethová
Členovia: Jana Luptáková
Jana Bohovicová
2. komisia stavebná, ţivotného prostredia a ochrany verejného poriadku
Predseda: Ján Lavrincz
Členovia: Peter Homoľa
Vladimír Sabo ml.

3. komisia sociálna, rozvoja, vzdelávania, kultúry a športu
Predseda: Ivan Záborský
Členovia: Boţena Zorvanová
Vojtech Krnáč
4.komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcionárov
Predseda: Tomáš Németh
Členovia: Gabriela Némethová
Ján Lavrincz
Ivan Záborský
Miroslav Straka
Bola určená komisia, ktorá sa podieľala na odovzdaní majetku obce novozvolenému
starostovi. Pri preberaní inventáru sa zistilo, ţe sluţobný telefón a počítač sú
nefunkčné a bolo potrebné zakúpiť nové aby mohol obecný úrad nerušene pracovať.
Do konca apríla bola ukončená časť územných plánov obce za ktoré sa z rozpočtu
obce zaplatilo 320 000.- Sk. Obec mala záujem odkúpiť od Drahomíry Vrecníkovej
pozemok s chátrajúcimi budovami, ktoré v strede obce kazia vzhľad obce, no pre
neochotu a nesplniteľné nároky majiteľky sa zámer upraviť stred obce neuskutočnil.
Z areálu bývalej materskej školy boli premiestnené preliezky a kolotoče do priestorov
pri kultúrnom dome a vybudovalo sa nové detské ihrisko pre najmenších obyvateľov.
Organizovali sa brigády na odstránenie tzv. čiernych skládok v chotári obce.
V mesiaci máj bol v obci uskutočnený prieskum za odpredaj bývalej materskej školy
o ktorú bol záujem zakúpiť ju pre zriadenie hospicu pre ťaţko chorých. Občania
s odpredajom súhlasili, proti bolo len 10 osôb. Odpredaj sa však do konca roka
neuskutočnil, nakoľko nie sú vysporiadané vzťahy s vlastníkom pozemku –
s rímskokatolíckou cirkvou. Keďţe od 1.januára sa uvoľnil obecný byt v budove
bývalej základnej školy prejavili záujem viacerí uchádzači. Bola stanovená výška
nájomného mesačne vo výške 1 500.- Sk. Byt bol pridelený rodine Vršekovej, ktorí
prišli o byt v bytovke v r. 2006 a stali sa bezdomovci. Keďţe na štyri deti umiestnené
v ústavnej starostlivosti by obec musela uhrádzať aţ do 18.roku kaţdého dieťaťa
2 000.- Sk mesačne byt bol pridelený tejto rodine.
Verejno prospešný ţivot
Z celkového počtu nezamestnaných sa 4 obyvatelia zúčastňovali verejnoprospešných prác pri úprave verejných priestranstiev, pri dokončovaní vodovodných
prípojok. Stavba vodovodu tento rok nebola ukončená a nepreviedli sa preto ani
úpravy komunikácií po vodovodných prácach.
V júni sa začala zbierka exponátov pre zriadenie obecného múzea, ktoré je
umiestnené v priestoroch bývalej školy. Na prízemí sú vystavené motocykle
a v ostatných častiach budovy sú exponáty darované občanmi z obce. Toto múzeum
bolo slávnostne otvorené pri príleţitosti 15.výročia zaloţenia Expozície „Skalných
obydlí“ v spolupráci s Tekovským múzeom pri príleţitosti „Brhlovských Hodov“
v septembri. Táto akcia sa uţ pomaly stáva tradíciou a aj tohto roku sa jej zúčastnilo
30 remeselníkov a predajcov suvenírov.

Kultúrno spoločenský ţivot
Začiatkom roka v januári sa premiestnila obecná kniţnica do bývalej
zasadačky čím sa zlepšili podmienky na jej činnosť.
Začiatkom júna obecný úrad spolu s poľovníckym zdruţením „Kapsát“ v priestoroch
a v areály kultúrneho domu zorganizoval Deň detí. Okrem detí sa tohto podujatia ako
hostia zúčastnili pracovníci Colnej správy z Nitry. Ukáţky zásahu a práce colníkov
zaujali nielen deti ale aj dospelých. Veľký záujem detí bol aj o jazdu na koňovi a pre
chlapcov jazda na motorkách v obci. Záverom boli deti obdarované balíčkami.
Uvítanie detí do ţivota
Dňa 10.júna sa usporiadalo v obradnej miestnosti uvítanie detí do ţivota
Veroniky Starej a Michaely Jeţíkovej. Obradu sa zúčastnili okrem rodičov
a zápisných rodičov aj ďalší rodinný príslušníci.
Posedenie pre dôchodcov
29.augusta sa uskutočnilo posedenie pre dôchodcov s malým
občerstvením. V rámci akcie vystúpil ochotnícky divadelný súbor z Domadíc s hrou
„Najdúch“. Potom všetci poloţením venca uctili pamiatku padlých pri príleţitosti
63.výročia SNP.
Cirkev
V mesiacoch jún – júl boli firmou „Zlatner“ opravené schody do
rímskokatolíckeho kostola. Celkové náklady na túto opravu boli vo výške viac ako
300 000.- Sk. Na tento účel obec poţičala 10 000.- Sk, ktoré boli do konca
kalendárneho roku vrátené.
Starosta obce začal konanie o vysporiadaní pozemku pri bývalej materskej škole
s arcibiskupským úradom v Trnave, do konca roka však nedospeli k ţiadnemu
rozhodnutiu pretoţe sa presunuli kompetencie do Banskej Bystrice a zatiaľ sa
k problému arcibiskupský úrad nevyjadril.
Oprava kultúrneho domu
Tento rok sa začalo s rekonštrukciou priestorov kultúrneho domu. Boli
prevedené opravy a úpravy v kuchyni, na toaletách ako aj v dvoch miestnostiach,
ktoré slúţia ako kancelárie starostu a pracovníčky obecného úradu. Práce boli
vykonané svojpomocne. Celkové náklady na časť opravy priestorov boli vo výške
66 000.- Sk. V opravách sa bude pokračovať na budúci rok.
Počasie
Január: Od začiatku roka bolo nezvyčajne teplo, bez snehu a mrazu. Denné teploty
vystúpili na 10-15°C v noci neklesali pod bod mrazu. Prevládalo z rána hmlisté, cez
deň slnečné počasie. 18.ajnuára cez deň boli teploty 13°C. Tento deň sa v noci cez
územie Slovenska prehnal orkán s názvom „Kiril“, ktorý napáchal veľké škody. Našu
obec zasiahol len okrajovo. V noci o 2.hodine sa okrem vetra a daţďa ozývalo aj silné
hrmenie s bleskami čo je na tento čas nezvyčajný jav.
Február: Pokračovalo teplé počasie bez snehu a mrazov. Koncom mesiaca rozkvitli
sneţienky a kry liesok a rakýt.

Marec: Teplé a slnečné dni spôsobili rozkvitnutie jarných kvetov v záhradách aj
v prírode. Vypučali stromy a kríky. Do konca mesiaca boli ukončené jarné práce
v sejbe obilovín. Dni boli slnečné a suché.
Apríl: Príroda sa rozvila o mesiac skôr. Zakvitli ovocné stromy a kríky. Na poliach ku
koncu mesiaca rozkvitla repka, zasiali sa kukurice a slnečnica. Nočné teploty ale
poklesli pod bod mrazu a tým poškodili ovocné stromy.
Máj: Striedali sa slnečné dni s daţdivými. Denné teploty vystúpili aţ na 25°C. V noci
však bolo veľmi chladno aţ o 15°C.
Jún: Horúčavy pokračovali aj celý mesiac. Teploty vystúpili na 30°C v noci okolo
20°C. Letné búrky a drobné krupobitie príliš úrodu nepoškodilo v porovnaní s inými
oblasťami. 20.júna sa zberom ozimného jačmeňa a súčasne aj repky olejnatej začala
ţatva, ktorú prerušovali občasné daţde a silné vetry.
Júl: Naďalej veľmi teplo. Denné teploty vystupovali aţ do 32°C. Striedali sa dni
horúce s chladnejšími, noci však boli chladné. Od polovici mesiaca teploty vystúpili
aţ na 39°C. 20.júla bola nameraná teplota rekordných 40°C.
August: Veľmi teplé počasie pokračovalo aj tento mesiac. Denné teploty neklesli pod
30°C v noci 20°C. Ku koncu mesiaca občas spŕchlo. Začalo dozrievať hrozno.
September: Teplé jesenné počasie posunulo zber kukurice, hrozna a zbytku ovocia, čo
nezničili jarné mrazy. Celkovo sa klíma posúva do vyšších pásiem nášho štátu. Za
posledné roky denné teploty vystúpili vyššie ako v minulých rokoch.
Október: Počasie prialo jesenným prácam v sejbe obilovín ako aj orbe. Do konca
mesiaca teploty ani v noci neklesli pod bod mrazu.
November: Začalo sa ochladzovať, od 10.novembra do konca mesiaca v noci uţ
mrzlo.
December: Cez deň sa pohybovali teploty okolo 8 – 10°C v noci mrzlo do 4°C. Sneh
do konca roka nenapadol.
Pohyb obyvateľstva
Tento rok sa narodili dve deti. Zomrelo šesť obyvateľov, medzi nimi boli
dve najstaršie obyvateľky vo veku 92 rokov Mária Karaffová a Emília Krnáčová.
Odhlásili sa traja obyvatelia a prihlásilo sa do obce 7 nových obyvateľov. Časť roka
trávia v našej obci aj chalupári, ktorí kupujú prázdne domy. Celkovo na tento účel
slúţi 18 rodinných domov.
Záznam za rok 2007 bol prerokovaný a schválený v obecnom zastupiteľstve dňa
23.mája 2008.
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Rok 2008.
Počasie
Január: Celý mesiac prevládali mierne teploty od -10 v noci do +10°C cez deň.
Snehu bolo veľmi málo, len vo forme poprašku.
Február: Dni boli pomerne teplé, toto ročné obdobie napadol sneh aţ v druhej
polovici mesiaca. Snehová prikrývka sa udrţala aţ do konca mesiaca.
Marec: Chladné počasie pokračovalo aj ďalej aţ do polovici marca. Denné teploty sa
pohybovali od -5°C do +10°C. Ku koncu mesiaca sa sneh roztopil. Silný vietor, ktorý
sa prehnal celým územím Slovenska a napáchal veľa škody vyvrátil lipu pri bráne
rímskokatolíckeho kostola a spôsobil prerušenie elektrického prúdu. Pretrhnuté
vedenie bolo v priebehu nasledujúceho dňa opravené.
Apríl: Jar prichádzala pomaly, celý mesiac bolo pomerne chladno. Jarné práce sa
však podarilo previesť v termínoch.
Máj: Začalo sa otepľovať hneď na začiatku mesiaca. Cez deň sa teploty pohybovali
do 20°C, v noci bolo teplo. Časté daţde i keď trvali krátko mali vplyv na rozvoj a rast
vegetácie. Jarné mrazy neboli a preto neohrozili úrodu ovocia a zeleniny, obiloviny
rástli a predpovedala sa bohatá úroda.
Jún: Pokračovalo teplé počasie striedané s daţďami, búrkami a krupobitím, no
v našom chotári nespôsobilo veľké škody.
Júl: Ďalej prevládalo teplé počasie striedané s daţďom a slnečnými dňami. Bol
sťaţený zber obilia, no úroda bola dobrá.
August: Naďalej pokračovalo teplé počasie, ktoré ovplyvnilo rast a dozrievanie
ovocia a zeleniny. Cez deň sa teploty pohybovali do +30°C v noci +10°C.
September: V záhradách a sadoch sa pod vplyvom priaznivého počasia urodilo
kvalitné ovocie a zelenina. Ku koncu mesiaca dozrievalo aj hrozno a začal sa zber.
Október: Počasie umoţnilo previesť jesenné práce v termínoch. Mráz prišiel len na
konci mesiaca po dve noci -3°C.
November: Pokračovalo typické počasie na toto ročné obdobie. 20.novembra
napadlo snehu do 20 cm ale v priebehu troch dní sa roztopil.
December: Denné teploty sa pohybovali do +12°C, v noci -5°C. Celý mesiac sneh
nepadal ani do konca roka.
Ţivot v obci
V polovici januára obec rozrušila zvesť o spáchaní samovraţdy
bezdomovca Vojtecha Révayho z Hontianskej Vrbice, ktorý býval v dome Drahomíry
Vrecníkovej, ktorej prevádzal rôzne stavebné práce na jej prestavbe za bývanie
a stravu. Otrávil sa chemikáliou a na druhý deň v nemocnici zomrel. O príčine jeho
smrti kolujú v obci rôzne nepotvrdené fámy.
Výrub topoľov na ihrisku
V mesiaci marci bol odsúhlasený výrub a odpredaj topoľového dreva zo
stromov na futbalovom ihrisku. Keďţe stromy sa pri vetroch vyvracali a ohrozovali
ţivoty boli vyrúbané a drevo odpredané súkromnému podnikateľovi Vladimírovi
Homoľovi. Celkový zisk pre obec bol vo výške 167 000.- Sk.

Budovanie obce
Západoslovenská vodárenská spoločnosť dokončila vybudovanie
vodovodných prípojok, ktoré boli pre záujemcov hradené z rozpočtu obce v celkovom
náklade 578 000.- Sk. Následne previedli aj opravu cesty cez obec, ktoré boli
výkopovými prácami narušené. Po dobudovaní vodovodu Okresná správa ciest Levice
previedla opravu obecných ciest v uliciach na náklady obce vo výške 378 000.- Sk.
Následne previedli aj opravu hlavnej cesty cez obec v mesiaci septembri na náklady
vlastníka ciest.
Pokračovalo sa v údrţbe a oprave vnútorných priestorov kultúrneho domu – vymenila
sa podlaha v zasadačke a previedla sa maľovka miestnosti a chodby.
Taktieţ sa opravili schody pred predajňou potravín a pohostinstvom.
Na náklady obce vo výške 15 600.- Sk boli vypracované projekty na opravu ulice
a cesty v časti „Šurda“ a podaná ţiadosť o dotáciu z „Programu rozvoja vidieka“.
Začalo sa konanie s katastrálnym úradom na obnovu registra evidencie pozemkov
v katastri Dolné Brhlovce.
Spoločnosť Cortes & Smith odkúpila od vlastníkov kaštieľ, ktorý uţ viac desaťročí
chátral. Po prevedení vlastníctva sa začala oprava a rekonštrukcia budovy, rozobrala
sa strecha a pokračovať sa bude na budúci rok.
Kultúra v obci
V mesiaci máji z príleţitosti „Dňa matiek“ zorganizoval starosta obce
s poslancami miestneho zastupiteľstva posedenie. Matky boli obdarované kvetmi
a kultúrnym programom, ktorý predviedol súbor Celkom malé divadlo z Levíc.
Deň detí
Koncom mesiaca jún sa uskutočnilo stretnutie detí s rôznymi hrami, deti
boli obdarované malým darčekom a pre všetkých guláš a občerstvenie.
Brhlovské hody
V druhej polovici septembra v nedeľu sa uskutočnilo uţ tradičné podujatie
za účasti rôznych ľudových remeselníkov, ktorí v ulici Šurda predviedli svoje výrobky.
Uskutočnila sa aj výstava drobnochovateľov v areály obecného múzea. V sále
kultúrneho domu vystúpili hostia Dr. Matej Bayla ako ľudový rozprávač a folklórna
skupina Záujmovo umeleckej činnosti Jozefa Klobučníka z Veľkých Turoviec.
Mikulášska besiedka
Pre najmenších obyvateľov sa uskutočnila 6.decembra Mikulášska
besiedka. Deti boli obdarované sladkosťami.
Na ochutnávke vín Pukanského vinohradníckeho regiónu sa zúčastnili dvaja
pestovatelia z našej obce Vladimír Vrecník a Ján Sluka kde získali dve zlaté a 1
striebornú medailu.
Stolnotenisový turnaj
Dňa 27.decembra sa v sále kultúrneho domu uskutočnil stolnotenisový
turnaj „Ţemberovská makovica“ o putovný pohár za účasti športovcov z okolitých
dedín.

Cirkev
Rímskokatolícka cirkev previedla opravu interiéru kostola v čase od
1.septembra do 16.decembra. Náklady sa uhradili zo zbierok. Murárske práce
vykonali Miroslav Krajči a Jozef Štibrányi ml. Maľovanie interiéru kostola –
zrekonštruovanie a obnova sôch, bočných oltárov a hlavného oltára, kazateľnice,
obnova schodov na chórus, dverí a zábradlia vykonal Miroslav Jeţkovský a výmenu
dosiek na oltároch stolár Ľubomír Macho. V exteriéri kostola sa obnovila brána
a zábradlie, zvonica a spílili sa dva stromy. Celkové náklady na tieto práce činili
100 573.- Sk.
Pohyb obyvateľstva
Celkový počet obyvateľov k 31.decembru bol 309. Narodilo sa 1 dieťa.
Prihlásilo sa 9 obyvateľov, odhlásilo sa 9 obyvateľov, zomreli 4 obyvatelia.
Posledný záznam za rok 2008 uzatváram dňa 31.decembra 2008.
Záznam za rok 2008 bol prerokovaný a schválený v obecnom zastupiteľstve dňa
5.mája 2009.
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