RASTISLAVIČAN
Ročník. II.

Májové
slávnosti
str.6.

JANUÁR 2017

Časopis občanov obce Rastislavice

„V ROKU 2017 ŽELÁM NÁM
VŠETKÝM, ABY SME BOLI
ZDRAVÍ, ABY SA NAŠEJ OBCI
DARILO A ABY SA VÁM
SPLNILI TÚŽBY A OSOBNÉ,
ALE AJ PRACOVNÉ
PREDSAVZATIA,“
želá Miroslav Juhász,
starosta obce Rastislavice,
svojim občanom.

/slávnostný príhovor čítajte na druhej strane/

Rastislavice majú sochu kniežaťa Rastislava

Rastislavická
kuchárka
str.2.

Rastislavickí
hasiči
str.8.

Vítanie detí
do života
str.7.

Pri
príležitosti
68.výročia premenovania osady
Degeš na Rastislavice a 80.výročia
osamostatnenia
obce, bola v Rastislaviciach pred
obecným úradom
slávnostne odhalená a posvätená
socha veľkomoravského panovníka Rastislava.
Zároveň s touto sochou bolo na námestí uvedené do života súsošie Husiarka s chlapčekom,
ktorý v náručí drží hus. Tieto krásne diela, ktoré
sa stali symbolom Rastislavíc a zároveň skrášľujú jej prostredie, daroval obci riaditeľ termálneho kúpaliska v Podhájskej a obyvateľ Rastislavíc
Jozef Barcaj, držiteľ Krištáľového krídla za rok
2015 za oblasť hospodárstva. Rastislavičania s
vďakou a nadšením prijali tento dar. Socha panovníka Rastislava, ktorý položil základy kultúry a vzdelania tým, že pozval na Veľkú Moravu
vierozvestcov Cyrila a Metoda, je hodnotným
symbolom obce, ktorá je právom hrdá na svoj
názov. Nie je náhoda, že Degeš bol v roku 1948
premenovaný na Rastislavice, veď územie obce
patrilo do Nitrianskeho kniežatstva, ktoré bolo
súčasťou Veľkej Moravy. Súsošie Husiarka zasa
symbolizuje tradíciu chovania husí v Rastislaviciach a zdobí centrum obce. V príhovore sta-

rostu obce
M i r o s l av a
Juhásza
zaznela
veta: „Požehnaná je
dedina, v
ktorej žijú
ľudia, ktorí
sú motiváciou a príkladom pre všetkých svojou pomocou obci.“ Práve Jozef Barcaj, ktorý
bol začiatkom roka 2016 ocenený Krištáľovým
krídlom za oblasť hospodárstva, je človek, ktorému záleží na pomoci a podpore svojho bydliska, napriek pracovnému vyťaženiu si nájde
čas a spolupracuje nielen so starostom obce, ale
podporuje aj miestnu katolícku farnosť. Sochy
vysvätil dôstojný pán farár Peter Kováč a krátky kultúrny program predviedli žiaci ZŠ s MŠ
Rastislavice pod taktovkou pani učiteľky Királyovej. Pán starosta vo svojom príhovore poďakoval pánovi Barcajovi a zaželal soche Rastislava, aby bola čestným symbolom Rastislavíc,
ktoré síce sú malé počtom obyvateľov, ale veľké
ich ľudskosťou.
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Vážení spoluobčania,
spoločne sme prekročili prah
Nového roku 2017. Ďakujem
Vám všetkým za podporu v
uplynulom roku 2016.
Nový rok už odkrajuje zo
svojich dní a vari každý z
nás si stanovil nové plány,
predsavzatia a ciele, ktoré by
sme počas roka 2017 chceli
uskutočniť v súkromnom i
pracovnom živote. Je tu však
aj čas obzretia sa späť a zhodnotenia toho, čo sme uplynulý
rok zažili, vykonali i nestihli
urobiť.
Život človeka je sám o sebe
pestrý a každého z nás
postretli aj zlé dni naplnené
trápením, smútkom a nezdarom, ako aj dni dobré a veselé,
radostné a šťastné. A na tom
dobrom je potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci začaté a nebáť
sa prekážok, ktoré určite po-

čas nastúpenej cesty prídu. Aj
samotná obec počas uplynulého roka prekonávala prekážky,
ale tešila sa aj z dokončených
diel a úspechov.
Dúfam, že aj vy občania, ste
prežívali úspechy a všetky
pozitívne udalosti, ako aj vykonané práce na zveľaďovaní
obce s radosťou a záujmom.
Pretože všetko sa robí pre
zlepšenie a skvalitnenie života
občanov, Vášho života v obci.
Napriek hektickej dobe, v
ktorej žijeme, vyšším požiadavkám na ľudí, techniku a
infraštruktúru, stále nedostatočným finančným zdrojom
som presvedčený, že zveľaďovať a zvyšovať úroveň kvality
života v našej obci sa nám
spoločnými silami darí.
Mnohé v našej obci je potrebné vybudovať, vylepšiť a

skrášliť. Na to je však potrebné veľa úsilia, práce, jednaní,
projektov, ale i dobrej vôle,
spolupráce, ochoty a tolerancie.
Využívam túto príležitosť
poďakovať sa všetkým, ktorí
akoukoľvek formou a mierou
prispeli k zveľadeniu našej
obce, obohateniu jej kultúrneho i duchovného života, pretože budúcnosť obce je hlavne
v rukách jej občanov.
V roku 2017 Vám v mene
svojom a tiež i v mene zamestnancov Obecného úradu,
v mene všetkých poslancov
obecného zastupiteľstva,
prajem veľa sily a šťastia v
každodennom živote. Prijmite želanie pevného zdravia,
vzájomného pokoja a harmónie, zlepšenie medziľudských
vzťahov, nech nás v našej
dedine nezaťaží nezamestnanosť a nedostatok, nech Vám
prinášajú šťastie Vaše deti a

nech sa dlho môžete tešiť z
prítomnosti Vašich najbližších. Rozdávajme okolo seba
dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo dobrom, odbúrajme
nedorozumenia a ceňme si to,
čo má naozaj hodnotu.
Miroslav Juhász,
starosta obce Rastislavice

Rastislavická kuchárka

Obec Rastislavice zachováva tradície, ktoré nám zanechali naši predkovia a ktoré
sú charakteristickým bohatstvom nášho
regiónu. K tomu má slúžiť aj stránka
„Rastislavcká kuchárka“, aby zachovávala staré recepty, podľa ktorých sa varia
jedlá práve v našej obci, sú osvedčené a
gazdinky ich zdedili po svojich starých
mamách.
S nápadom založiť
album tradičných
receptov prišla
fotografka Mirka
Lörinczová, ktorá
je zároveň dvornou
fotografkou Rastislavíc a autorkou
fotoreportáží k jednotlivým receptom.
Ochotné rastislavičanky, ktorým
záleží na tom,
aby odovzdávali
svojim potomkom
nadobudnuté
skúsenosti, varili
jedlá podľa zdedených receptov a
patrí im za ochotu
veľké poďakova-

nie: Rozália Marciová, Helena Palicová,
Helena Hlavačková, Mária Pavlíčková,
Katarína Hlinická, Barbora Markovičová, Petra Markovičová, Anna Turisová,
Zuzana Antalová a Ondrej Palica, ktorý
varil tradičnú huspeninu. Rastislavickú
kuchárku zatiaľ nájdete v elektronickej podobe na webovej stránke obce:

www.obecrastislavice.sk.
Starosta obce Miroslav Juhász však plánuje vydať brožúru s týmito receptami,
aby sa v knižnej podobe nielen zachovali,
ale aj šírili medzi širokou verejnosťou a
tak zviditeľnili Rastislavice ako dedinu, v
ktorej platí heslo: „Kde sa dobre varí, tam
sa dobre darí.“
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Základná škola s materskou školou Rastislavice
sa úspešne zapája do užitočných projektov
Personálne obsadenie školy:
Mgr. Katarína Grznárová – riaditeľka školy
Ing. Karin Benčíková, Ing. Katarína Királyová – učiteľky na ZŠ
Mgr. Mária Račeková, Zuzana Šimunková – učiteľky v MŠ
Počet žiakov v ZŠ: 16
Počet žiakov v MŠ: 32

Napriek tomu, že rastislavická škola patrí medzi malotriedky,
výučba a výchova v nej funguje na vysokej úrovni svojim tvorivo-humanistickým charakterom. Medzi dôležité ciele školy patrí
podpora moderných foriem vyučovania. Počas roka reagujú
pedagógovia na rôzne výzvy, spolu so žiakmi si pripomínajú
významné dni a robia projekty. Škola úzko spolupracuje s obcou
a zapája sa do organizovania kultúrno – spoločenských akcií.
V rámci voliteľných predmetov sa v prvom a druhom ročníku
vyučuje anglický jazyk a informatická výchova. Na vyučovanie
majú žiaci veľmi dobré materiálno – technické podmienky: štyri

interaktívne tabule, nové chodbové skrinky a urobila sa čiastočnú rekonštrukcia priestorov školy. V škole panuje pozitívna
klíma a v minulom roku bolo založené o.z. Združenie rodičov
pri ZŠ s MŠ Rastislavice. Nápaditosť, pracovitosť a tvorivosť
detí v školskom roku 2015/2016 sa úspešne zúročili víťazstvom
v súťažiach a projektoch, do ktorých sa škola zapojila: Enviroprojekt 2015, Hýbeme sa v lese, Recyklohry, Slovensko, krajina
v srdci Európy, Zelený svet, Bohúňova paleta, Maľujte a fotografujte s Primalexom, Budimírske studničky, Hovorme o jedle. S
multimediálnou prácou zvíťazili v okresnom kole súťaže Európa
v škole a za 2. miesto v súťaži „Som nenormálne fér“ boli žiaci
pozvaní do SND v Bratislave. Zásluhou víťazstva v Enviroprojekte 2015 a Strechy pre náš nápad, organizovanej Bramacom
– strešné systémy, spol. s r. o., Ivanka pri Nitre a Nitrianskou
komunitnou nadáciou, školský areál dostal novú podobu. Je
esteticky vybavený preliezkami, jazierkom, vŕbovým tunelom,
bylinkovým záhonom a množstvom zelene.

Talentovaní a výnimoční ľudia z Rastislavíc v roku 2016

V galérii bolo na oficiálnych stránkach obce v roku 2016 zverejnených jedenásť výnimočných osobností z Rastislavíc,
ktoré sú svojim talentom a schopnosťami príkladom a motiváciou pre ostatných.

Simona Kuricová, Lucia Bednáriková, Ing. Jozef Barcaj, Marek Suríni, Adam Šurába, Zuzana Antalová,
Bc. Marek Krak, Miroslav Holec, Ing. Milan Macaj, Štefan Hozzán, Emma Bašková.
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Kultúrno-spoločenské a športové a
Január

Júl

Trojkráľový turnaj v stolnom tenise pre deti
15. Školský ples

Február

1. reprezentačný ples o.z. Máme radi Rastislavice
Fašiangový karneval
Výchovný koncert pre deti „Mrchaňkovo“
Valentínska diskotéka
Beseda o jadrovej elektrárni v Černobyle (MKS a KMR)
Jarné prázdniny v „Kulturáku“
Vítanie detí do života obce
Videorozhovor s držiteľom ocenenia krištáľové krídlo – Ing. Jozefom
Barcajom
Brigáda na čistenie okolia obce (DHZ Rastislavice)

Marec

Beseda so spisovateľkou Janou Chmelovou
Literárny kvíz (KMR)
Jarná brigáda (DHZ a KMR)
Poklady ukryté v knihách – návšteva detí miestnej knižnice
Darovanie krvi (MS SČK a Kalvín pub)
Veľkonočná diskotéka
Slávnostná spomienka k 71.výročiu oslobodenia obce

August

HODY – diskotéka v KD, Stolno-tenisový hodový turnaj (KMR)
Fotosúťaž o najkrajšiu predzáhradku „Rozkvitnuté Rastislavice“
Článok o Rastislaviciach v časopise Slovenka
Zabezpečenie občerstvenia pri behu „Od Tatier k Dunaju“
Zriadenie knižnej búdky na námestí (o.z. Máme radi Rastislavice)

September

Opekačka pre deti „Rozlúčka s prázdninami“
Beseda s herečkou Evou Pavlíkovou
3. ročník súťaže vo varení kapustnice (o.z. MRR)
Regionálny jesenný jarmok na salaši Cabaj – Čápor – prezentovanie
Rastislavíc

Október

Apríl

Oceňovanie darcov krvi (MS SČK)
Sadenie stromčekov v areáli obce
Beseda s poľovníkmi
Deň Zeme – montáž nových košov v obci
Exkurzia v kravínoch PD Komjatice pre žiakov ZŠ s MŠ Rastislavice
Stavanie mája

Máj

Pietny akt kladenia vencov k pamätníku 2.svetovej vojny pri príležitosti
71.výročia víťazstva nad fašizmom
Májové slávnosti
Deň otvorených dverí v miestnom múzeu
Deň detí (DHZ a Obec Rastislavice)

Jún

Darovanie krvi (MS SČK a Kalvín pub)
Historické vozidlá v Rastislaviciach
Natáčanie relácie „NAJ DEDINKA SLOVENSKA“
Futbalový turnaj (FK Slovan Rastislavice)

Degešský bicigeľ – cyklistické preteky pre celé rodiny
Odhalenie sochy kniežaťa Rastislava a súsošia Husiarka a vysadenie 80
stromčekov
Beseda o prvej pomoci v škole (MS SČK)
Rekonštrukcia interiéru Kultúrneho domu
Odmeňovanie žiakov hasičmi za školskú činnosť (DHZ Rastislavice)

Výlet Košice – Užgorod na Ukrajine
Návšteva divadla DAB v Nitre (KMR)
Slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska za účasti podpredsedu
NR SR P.Pellegriniho
Seniorom z lásky – slávnostný program z úcty k starším

November

Odovzdanie stolného futbalu členom Klubu mladých
Katarínsky ples Klubu mladých v Rastislaviciach
Beseda o „canisterapii“ so psom a odborníčkou pre deti
Deň vidieka v NR SR – reprezentácia Rastislavíc (Milan Macaj s jeho
tvorbou)
Vysvätenie kaplnky so sochou Panny Márie v areáli kostola (Farský
úrad)

Deň detí (DHZ)

Klub mladých v DAB Nitra

December

Mikulášska slávnosť „Rozprávkový Mikuláš 2016“
Vianočné trhy s vianočnou poštou kniežaťa Rastislava
Perníkové Vianoce – zdobenie perníkov (KMR)
Návšteva divadla DAB v Nitre (MS SČK a Obec)
Stretnutie starostu obce so seniormi za účelom založenia klubu
dôchodcov
Vianočný program ZŠ s MŠ Rastislavice
Štefanská diskotéka
Oslavy Silvestra a Nového roka

Degešský bicigeľ
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akcie v roku 2016 v Rastislaviciach:

Natáčanie Naj dedinky

Oslavy Silvestra a Nového roka

Slávnosť pre seniorov

Otváranie multifunkčného ihriska

Súťaž vo varení kapustnice (MRR)

Montovanie košov

Rastislavice v NR SR (Ing. M. Macaj)

Beseda s Evou Pavlíkovou

Rozprávkový Mikuláš

Veteráni

Rozlúčka s prázdninami
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Májové slávnosti v Rastislaviciach

Každá obec na Slovensku má
svoj sviatok, ktorý oslavuje viac
alebo menej. Ani Rastislavice
nie sú výnimka. Najväčšou
slávnosťou v dedine sú „Májové
slávnosti“. Máj je lásky čas a
práve láska je hlavná myšlienka
tejto akcie, ktorú pre rastislavičanov organizuje Miestne
kultúrne stredisko v spolupráci
s Obecným úradom.
Napriek dažďu, ktorý robil
organizátorom vrásky, májové
sobotné popoludnie rozjasnil v
tomto roku už 2.ročník MÁJOVÝCH SLÁVNOSTÍ. Oficiálny
kultúrny program trval takmer
3 hodiny a vystúpili v ňom žiaci
zo ZŠ s MŠ Rastislavice, tanečnice z Rythmixu z tanečnej školy VIVA v Nových Zámkoch,

spevácke súbory Kesovský
prameň a Jatovčanka. Hudobne
a spevácky príjemnú akciu dopĺňalo DUO FUN. Hrali piesne,
ktoré roztancovali
malých aj
veľkých.
Prítomní
hostia si
pochutnali na

zabíjačkových špecialitách a
dobrom guláši. Záver oficiálnej
časti programu patril vyhláseniu „Kráľovnej mája“, ktorú
si ľudia vybrali hlasovaním. Z
hlasujúcich pán starosta vylosoval šťastnú výherkyňu vecnej
ceny. Kráľovnú mája - Michaelu
Šurábovú slávnostne dekorovala pani Iveta Juhászová a pán
starosta Miroslav Juhász jej
odovzdal darčeky, ktoré venova-

la víťazke firma Refka s.r.o.
Počas celého programu sa hostia z hovoreného slova dozvedeli veľa zaujímavostí o máji a
Májové slávnosti boli ukončené
výrokom Františka z Assisi:
„Pamätaj si, že keď opustíš tento
svet, nemôžeš si vziať so sebou
nič, čo si získal, iba to, čo si dal:
plné srdce obohatené úprimnou
službou druhým, láskou, obetavosťou a odvahou.“

Spoločenská kronika obce za rok 2016
Opustili nás

Narodili sa...

Adam Illéš
Viktória Kovačiková
Tobias Krajčír
Tiffani Kumanová
Mathias Torzewskí
Terézia Sikorová
Adam Huštaty
Michal Suríni
Eliška Vidová

Sobáš uzavreli

Ján Čapo a Miroslava Hamajíková
Michal Molnár a Zuzana Papová
Tomáš Hanák a Karin Péterová
Peter Sulík a Silvia Hačková
Ing.Martin Gonos a Renáta Kuricová

Juraj Hlinický
Dušan Suríni
Vojtech Kóňa
Ondrej Farkaš
Pavol Melišek
Karol Hlinický
Jolana Ligásová
Gabriela Suríniová
Štefan Paška
Eduard Kraus
Katarína Košťálová

RASTISLAVIČAN

Privítali sme naše
deti do života
/narodené v roku 2015/

„Na svete je veľa krásnych vecí, no predsa niet
väčšieho pokladu, ako je ľudský život, ktorý je neporovnateľný so žiadnou inou hodnotou.“ Aj tieto
slová zazneli na slávnostnom uvítaní najmenších
obyvateľov Rastislavíc, ktorí sa narodili v roku 2015.
Menovite sú to: Alex Barcaj, Samuel Chvostik,
Michal Kalužák, Patrik Kiss, Samuel Kóňa,
Kristína Kuzmová, Michal Molnár,
Paula Otrubová, Júlia Sýkorová, Michal Šiška,
Jakub Teplan, Adam Momko,
Tibor Kuman a Matej Bernáth.
Starosta obce Miroslav Juhász v prekrásnej atmosfére
detského džavotu a za tónov ľúbozvučných uspávaniek uvítal do života novú generáciu detí, ktoré budú
budúcnosťou Rastislavíc. Vyjadril presvedčenie, že
tieto deti budú pre obec prínosom a vyzdvihol úlohu
rodičov pri výchove svojich detí, ktorí im majú byť
vzorom lásky, porozumenia a zodpovednosti. Rodičia
sa podpísali do pamätnej knihy obce a z rúk starostu
si prevzali pamätný list a malý darček pre dieťa, ako
spomienku na uvítanie. Slávnostnú chvíľu umocnila
kytica básní a piesní, uvitá žiakmi miestnej Základnej školy. Záverečné slová milej akcie, ktorú v obci
obnovili po rokoch, zazneli z úst kultúrnej referentky
Márii Derďakovej: „... sú dve veci, ktoré by mali rodičia dať svojim deťom – korene a krídla...“.
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Dobrovoľný hasičský zbor v Rastislaviciach
je neoddeliteľnou bezpečnostnou a dôležitou zložkou našej obce
Dobrovoľný hasičský zbor v
Rastislaviciach bol založený
v roku 1934. V tých časoch
bol najúspešnejším v širokom okolí. Nežná revolúcia
v roku 1989 nebola pre DHZ
veľmi nežná, pretože zbor
zanikol. Jeho činnosť sa
podarilo obnoviť až v roku
2006 z iniciatívy občanov. V
súčasnosti má DHZ 22 členov
vo veku od 18 do 50 rokov,
z toho traja sú profesionálni
hasiči a dokonca aj tri ženy.
Predsedom DHZ sa koncom
roka stal Michal Kalužák a
veliteľom Henrich Košťál.

Medzi činnosti DHZ patrí aj
údržba požiarnej techniky,
výstroje a výzbroje. Hasiči
nezabúdajú ani na protipo-

Rastislavickí hasiči absolvujú pravidelne odbornú
teoretickú prípravu, požiarno-taktické cvičenia a rôzne
súťaže. Výsledok ich aktivít sa
prejavil v roku 2013, kedy bol
DHZ Rastislavice zaradený
do B kategórie celoplošného
rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek,
čiže jednotka, ktorá je schopná vykonávať aj náročnejšie
druhy zásahovej činnosti.

žiarnu prevenciu, hlavne
medzi deťmi a mládežou. V
júli boli operačných strediskom vyslaní na zásah do
Komárna na odčerpávanie
vody zo zaplavených domov a v novembri k požiaru
do Nových Zámkov, kde
horel objekt firmy. Pre obec
Rastislavice je aj toto znamením, že v prípade núdze sú
dobrovoľní hasiči spôsobilí
vykonávať samostatný zásah

pri požiaroch a zasahovať pri
živelných pohromách. Členovia DHZ sa zapájajú aj do
obecných aktivít. Organizujú
brigády, tradične darovávajú
krv, spolupracujú s miestnymi organizáciami, s obecným
úradom a podnikateľmi v
obci. Zorganizovali „Deň
detí“ na miestnom ihrisku, súčasťou ktorého bola
profesionálna ukážka zásahu
požiaru, vystrihovanie z
havarovaného auta s poskytnutím prvej pomoci. Vlastnými finančnými prostriedkami a svojpomocne chcú
dokončiť prístavbu garáže za
obecným úradom, do ktorej
im pribudlo k hasičskému
automobilu Iveco Daily a protipovodňovému vozíku ešte
hasičské auto Tatra 148 CAS
32, ktoré má výborné terénne
vlastnosti podvozku, veľký

výkon motoru a čerpacieho
zariadenia, a tiež má značnú
zásobu vody (6 600 litrov), čo
je veľká výhoda pri väčších
požiaroch a iných živelných
pohromách. Tatra 148 bola
zakúpená zo sponzorských
financií od podnikateľov, ale
aj niektorých členov DHZ
Rastislavice a občanov obce,
ktorým záleží na činnosti
dobrovoľných hasičov. Za
podporu im patrí obrovské
poďakovanie.
DHZ Rastislavice je neoddeliteľná bezpečnostná a dôležitá
zložka našej obce, ktorá je
pripravená vždy v čase prísť
na pomoc v prípade požiaru,
ohrozenia života, zdravia a
majetku. Ich krédom a poslaním je „Zachraňovať ŽIVOT,
ZDRAVIE a MAJETOK !“
- redakcia -
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