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Časopis občanov obce Šintava

Patrik Javor, AMAZON v Seredi, majitelia SATINA-elektro, majiteľ firmy
Hrachostav, s.r.o. Miloš Hracho a Ondro Balák pomohli našim občanom
Náš občan pán Patrik Javor aj v týchto ťažkých časoch nezabudol na naše Zariadenie opatrovateľskej služby a ich potreby a zabezpečil nám cez svojho zamestnávateľa sponzorský dar. Ide sa o 9 kusov nových invalidných vozíkov a
jedno chodítko. Touto cestou sa mu chceme poďakovať, ako aj vedeniu firmy
AMAZON – logistické centrum v Seredi, ktorá vyhovela jeho požiadavke a dodala nám vozíky, ako sponzorský dar. Tešíme sa, že všetky staré a opotrebované
vozíky tak môžeme vymeniť za nové. Ďakujeme aj našim rodákom, majiteľom
firmy SATINA-elektro, ktorí nám ochotne dar priviezli. Keď sa začiatkom roka
naša vláda rozhodla, že seniori budú musieť povinne
nosiť respirátory, majiteľ firmy Hrachostav, s.r.o. Miloš
Hracho (na snímke vľavo) neváhal a daroval tieto respirátory obci. Obec ich
následne rozniesla do všetkých domácností, kde sú seniori 65+.
Náš občan pán Ondro Balák, zamestnanec firmy Plastic Omnium Auto exterior systems Hlohovec s.r.o., (na snímke vpravo) zabezpečil pre našu obec:
obleky, rúška a rukavice, ktoré sme využili pri celoplošných testovaniach.

Srdečne ďakujeme!

Samozrejme touto cestou ďakujeme aj všetkým ľuďom dobrej vôle,
obyvateľom obce, podnikateľom, dobrovoľníkom, ale aj jednotlivcom,
ktorí po výzve pani Zity Csemezovej, kedy sa naše zariadenie opatrovateľskej služby stalo infekčným a veľmi ohrozeným, priniesli čistiace prostriedky, dezinfekčné, toaletné a jednoducho všetko, čo uznali za vhodné a potrebné. Opäť ste ukázali, že Vám život v našej obci nie je ľahostajný a s

Vašou pomocou vieme hocikedy rátať.

/starostka obce/

Rekonštrukcia kamenného kríža pred Farským Kostolom Sv. Mar�na v Šintave
V kánonickej vizitácii z roku 1761 zaznamenal vizitátor vo svojej správe o návšteve farnos� :
,,Vo Farnos� Šintava je pri kostole Sv. Mar�na cintorín, na ktorom je postavená socha
Panny Márie a drevený Misijný kríž pred kostolom, kostol s cintorínom je obohnaný múrom,
ktorý je už celý poškodený ...“
Drevený kríž pred kostolom sa vo vizitáciách spomína aj po roku 1761.
Dnešný kamenný kríž pred kostolom Sv. Mar�na má 121 rokov, tak ako je spomenuté na
kamennej tabuľke osadenej do kríža s vytesaným textom(slovenský preklad):
,, Na Slávu Svätého Kríža dal postaviť Štefan Lajvolf a manželka Barbora Illi roku 1900 “
Štefan Lajvolf a Barbora Illi boli obyvatelia Šintavy, vďaka ktorým je postavená aj najväčšia
drobná sakrálna kultúrna pamiatka v Šintave na dnešnej Dlhej ulici - Socha Svätej Trojice.
Nakoľko bola sakrálna kultúrna pamiatka kamenného kríža pred kostolom v nevyhovujúcom
stave, celoplošne napadnutá mikroórou (plesne, machy), začali sa preto reštaurátorské
práce na oprave kríža, ktoré realizoval reštaurátor pán Mgr. art. Mar�n Šmigrovský.
Rekonštrukcia kamenného kríža na námes� obce Šintava bola nancovaná Farským úradom
a rekonštrukcia kamenného kríža pred kostolom Sv. Mar�na bola nancovaná darcom.
Za obidve rekonštrukcie patrí veľké ,,Ďakujeme“ za zanancovanie, realizáciu prác, úpravu
okolia, osvetlenie a dobrovoľníkom pri pomocných prácach.
Ján Koričanský

2

ŠINTAVSKÝ SPRAVODAJ

Vážení spoluobčania, milí priatelia,
ani sme sa nenazdali a máme ďalší rok za sebou. Takto pred rokom sme netušili čo nás čaká a čím
všetkým si budeme musieť počas roka prejsť. Bol to nezvyčajný a náročný rok pre nás všetkých, pre
našu obec, pre Slovensko, ale aj pre celý svet. Rada by som sa poďakovala Vám - občanom, za vzájomnú ohľaduplnosť, zodpovednosť a ochotu pomáhať. Ďakujem za spoluprácu poslancom obecného
zastupiteľstva, zamestnancom obecného úradu, učiteľom a zamestnancom základnej a materskej školy,
zamestnancom a obyvateľom zariadenia opatrovateľskej služby, dobrovoľným hasičom, členom všetkých našich organizácií, zdravotníkom, dobrovoľníkom a miestnym podnikateľom. Dokázali sme sa
spoločne zomknúť a ťažké chvíle prekonávať s vytrvalosťou a pokorou. V neposlednom rade ďakujem
p. farárovi a technicky zdatnejším obyvateľom, ktorí nám spoločne pripravili živé vysielania svätých
omší aspoň v sviatočných dňoch a tak sa postarali o duchovnú podporu. Vidím veľa pracovitých,
statočných a láskavých ľudí v našej obci. To ma napĺňa optimizmom, že spoločne zvládneme aj výzvy tohto roku. Vážme si jeden
druhého, buďme vďační za pomoc a myslime na tých, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých.

Bc. Stanislava Režnáková, starostka obce Šintava

Šintavská knihovníčka Milada Pisárová berie čitateľov ako svoju rodinu

Uplynulý rok 2020 zanechal v našich dušiach hlboké stopy. Starostí
nad hlavu mal azda každý z nás a
tak je hlavným cieľom, nepodľahnúť
panike, aby duša zostala v pohode.
Výnimočné postavenie, nielen v
pohnutých časoch, majú knihy. Blaženým miestom knihomoľov sú najmä mestské alebo obecné knižnice.
čitateľka p. Beličková
Výnimočný stav však neobišiel ani
ich. Ako si s krízou poradili v Šintave? Obecná knižnica býva otvorená dvakrát týždenne, ani v oklieštenom pandemickom období však nezostali jej brány úplne zatvorené.
Kríza vyštudovanú knihovníčku Miladu Pisárovú (na snímke vpravo) ovplyvnila v tom, že knihy požičiavajú formou výdajného miesta.
Čitatelia si môžu zatelefonovať, ak niečo potrebujú.„Dohodneme si
termín a po jednom prídu do knižnice za všetkých splnených nariadení a osobne si ich prevezmú,“ objasnila knihovníčka. Tušili ste vôbec,
že nielen ľudia, ale aj papieroví miláčikovia musia dva týždne nútene
odpočívať? Veru, áno! Ak totiž čitateľ vráti knižky z výpožičky, idú na
14-dňový karanténny pobyt a po ňom sa vrátia do svojich poličiek, čakajúc na ďalších čitateľov. A čo sa knižnici vlani, napriek kríze, podarilo? „S Obecným úradom v Šintave sme požiadali Fond na podporu
umenia o dotáciu vo výške 2000 Eur a tú sme aj získali. Počas pandémie
som teda vytvorila priestor pre nové knihy v policiach, vytriedila staršie tituly, aby novinky vleteli čitateľovi rovno do oka,“ tvrdí Milada Pi-

sárová. Okrem toho pravidelne organizujú Burzu
kníh. Každý si v nej môže
vybrať svoj titul a ešte
k tomu za dobrovoľný
príspevok. Tipli by ste
si, koľko kníh tvorí fond
šintavskej
knižnice?
Predstavte si, aktuálne je
ich presne 6161, pričom
najviac letí beletria, potom i cestopisy. Čitatelia
majú vďaka zanietenej
vedúcej aj parádne bonusy navyše. „Ak nemôžem prísť do knižnice
kvôli pracovným smenám, som ochotná knižky doniesť alebo odniesť,
čitatelia mi zavolajú a ja prídem pre knihy,“ tvrdí knihovníčka, ktorá sa
svojej milovanej činnosti venuje už 27. rok. O služby počas pandémie
nie je menší záujem, naopak, pribudli aj noví čitatelia. A čím môže obohatiť kniha človeka? Milada Pisárová si myslí, že „je to zdroj oddychu,
relaxácie. V tejto dobe je kniha vítaná, človek príde na iné myšlienky,
môže si ju ovoňať, zobrať si ju kdekoľvek. Mne osobne knihy dávajú
možnosť komunikácie, aj to, že čitateľov dobre poznám a viem, že sa im
budú páčiť. Už sme akoby rodina,“ objasňuje knihovníčka. A čo by si
najviac priala do budúcnosti? „Chcela by som, aby čitatelia chodili naďalej do knižnice, aby boli spokojní, aby čítali a mali čas na relax, teda
na dobrú knihu,“ vyznáva sa Milada Pisárová zo šintavskej knižnice.

Šintavskí záhradkári sa už nevedia dočkať sezóny bez obmedzení
Základná organizácia zväzu záhradkárov
(ZO SZZ) Šintava vznikla v roku 1958, vďaka pánom Orelovi, Schmidtovi, Vicenovi,
Dobošovi, Mizerovi a Molnárovi. Neskôr
funkciu prevzal Koloman Holička, potom
Jozef Holbík. V júni 2020 sa predsedom stal
bývalý starosta Miroslav Holička. Vášnivý
záhradkár a pestovateľ chryzantém si dopestuje zeleninu a ovocie pre svoju rodinu. Ako
hovorí: „Teším sa, že zachovávam dedičstvo
našich predkov, pretože pôda a plodiny boli
vždy zdrojom obživy.“ Členovia zväzu sa počas roka združujú a rozvíjajú záhradkársku činnosť, spolupracujú na tvorbe a
ochrane prírody. „Pre 120 členov robíme prednášky o pestovaní
a ochrane stromov, plodín aj okrasných rastlín,“ priblížil nový
predseda zväzu, ktorý má veľa plánov, ako záhradkárov podnietiť k väčšej aktivite. Za normálnych okolností sa stretávajú

na exkurziách, kultúrnych aj spoločenských
podujatiach. Pokračujú aj v tradícii výstav
ovocia, zeleniny a kvetín, kde prezentujú
svoje najkrajšie exempláre verejnosti. V rámci osvetovej činnosti navštevujú aj odborné
výstavy, spolupracujú so základnou školou a
obecným úradom. Minulý aj tento rok 2021
im však plány škrtol koronavírus. V decembri 2020 si stihli za prísnych opatrení prevziať
kalendáre a potom už museli svoje aktivity
utlmiť. „Pre obmedzenia sme nemohli riadne
predávať sadenice a hnojivá, ani sa stretávať,“ uviedol šintavský
predseda, ktorý chce aj naďalej podporovať prácu drobných pestovateľov i členov miestneho zväzu a realizovať zaujímavé aktivity. Keďže záhradkárska sezóna naplno odštartovala, členovia
zväzu už túžobne čakajú, kedy sa budú môcť opäť stretnúť a vymeniť si zaujímavé novinky, či spolu vybehnúť do prírody. - ŠS -
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Vianočná panoráma obce z hasičskej zbrojnice

Prekvapenie- príchod Mikuláša
na obecný úrad

Spoločná fotka pri Betleheme

Spoločná fotka s Mikulášom

Netradičný Mikuláš a netradičné Vianoce

Kostol sv. Martina

Aj keď bol minulý rok veľmi ťažký a náročný a celý sa niesol v duchu
príkazov, zákazov, nariadení a rôznych vyhlášok, aj tak sme nezabudli
na najkrajšie sviatky, na ktoré sa v podstate pripravujeme a čakáme celý
rok. Už tradične pripravujeme adventný veniec na námestie, vianočný stromček a príchod Mikuláša. Áno posledné Vianoce boli iné, boli
smutnejšie, komornejšie a príchod Mikuláša prebehol v tichosti. Nemohli
sme sa spolu stretnúť na Vianočných trhoch, nemohli sme sa stretávať
a spoločne stráviť tieto sviatočné chvíle. O to viacej sme sa však snažili,
aby Vám aspoň výzdoba obce spríjemnila prechádzky počas sviatočných
chvíľ. Veď posúďte sami...
Bc. Stanislava Režnáková, starostka Šintavy

Hasičská zbrojnica a tradičné svietiace gule

A takto nám stromček rozsvietil

Čerti ma chceli zobrať,
ale ubránila som sa...
Nočné námestie

Mikuláš je už nachystaný...

4

ŠINTAVSKÝ SPRAVODAJ

Chodník pred úpravou

Chodník po úprave

Správa o činnosti obce Šintava za rok 2020
Doprava a bezpečnosť

- Čiastočná oprava výtlkov na ulici pod hrádzou, cesta dole čurgovom a pred Priemstavom
- Osadenie ďalších chýbajúcich značiek na ceste pred Priemstavom a seredská ulica, osadenie zrkadla Rozmarínová ul.
- Obmedzenie prejazdu pred Priemstavom
- Odstránenie retardéra na starej Nitrianskej a obnova značenia
- Zníženie prechodu pre chodcov smerom na Vinohradskú ulicu
- Rekonštrukcia ciest ( Priečna, Malá Praha a Okružná)
- Rozšírenie kamerového systému (zelená skládka, kontajnery
na lodenici, mólo, vchod do cintorína, park pred hasičmi a GM
coffe)
- Vypracovanie smerníc CO a obsadenie nových krízových štábov

Sociálne veci, ZOS

- Opatrovateľská služba pre doma žijúcich seniorov- predĺženie
zmluvy
- Výmena svietidiel v ZOS za úsporné
- Prečistenie a oprava kanalizácie v ZOS
- Doplnenie a obsadenie pracovných miest v ZOS
- Čiastočná úprava okolia ZOS
- Šitie a rozdávanie rúšok, hygienických balíčkov seniorom
- Pravidelné testovanie obyvateľov ZOS
- Zapojenie do projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od
topánok“
- Vitamínové balíčky obyvateľom a zamestnancom ZOS – projekt ministerstva
- Covidový príplatok zamestnancom ZOS – projekt ministerstva
- Letáky seniorom – informovanie o opatreniach v súvislosti s
pandémiou

Služby pre občanov

- Vytvorenie aplikácie na stránke „V obraze „
- Videoprojektor a plátno v zasadačke
- Výmena verejného osvetlenia na Dlhej ulici a doplnenie svetiel
podľa požiadaviek občanov (č.d.425, č.d.83,č.d.35, Jednota,
Nové domy-ulička, Lodenica, kostolná veža)
- Osadenie bránky a uzatvorenie priestoru medzi družinou a
bytovkou
- Oprava, doplnenie a otvorenie detského ihriska
- Odborný orez stromov v dedine a následné štiepkovanie
- Otvorenie zberného dvora v sobotu
- Detský tábor v priestoroch veslárskeho klubu v dvoch turnusoch
- Celoplošné testovanie obyvateľov
- Spustenie optiky a spísanie závad na verejných priestranstvách
a ich čiastočné odstránenie

Kanalizácia

- Rekonštrukcia kanalizácie na Priečnej ulici, vybudovanie spätnej klapky
- Oprava havárie prečerpávacej stanice – výmena potrubí
- Výmena spätných klapiek na čističke
- Oprava a výmena čerpadiel
- Výmena elektrického Loga
- Výmena systému odpieskovača s potrubím
- Zakreslenie existujúcich šácht do digitálnej podoby
- Uzatvorenie zmluvy o odvádzaní dažďových vôd so SSC
- Leták o úprave odvádzania dažďových vôd
-

Oprava budov a priestorov vo vlastníctve obce

Maľovanie haly a kancelárií na Obecnom úrade
Oprava, náter a úprava okolia Vinohradskej zastávky
Výmena úsporných žiaroviek na obecnom úrade
Oprava strechy veslárskeho oddielu
Uzatvorenie priestoru okolia zátoky a Váhu
Osadenie dvoch elektrických stĺpov pred hrádzou a za hrádzou
Doplnenie a náter zábradlia na hrádzi
Oprava a výmena hygienických zariadení vo veslárskom klube
Výmena svietidiel vo veslárskom klube za úsporné
Úprava priestoru a osadenie obrubníkov na šalanke
Nová výsadba námestia
Náter zábradlia na šalanke a dlhej ulici

Podané projekty

- Projekt Zelené obce- výsadba stromov- projekt bol v marci
2021 predlžený do r.2023( Covid)
- Projekt Výmena verejného rozhlasu – projekt zastavený ( Covid)
- Projekt knižnica- zakúpenie nových kníh-projekt zrealizovaný
12/2020 v hodnote 2000.-Eur
- Projekt výmeny hygienických zariadení VO – projekt VUC-zastavený (Covid)
- Projekt zariadenia jedálne ZOS – projekt zastavený ( Covid)
- Projekt vinárov – neúspešné verejné hlasovanie
- Projekt Energetický audit budov vo vlastníctve obce
- Projekt zakúpenia kompostérov a drtiča – vyhodnotenie apríl,
máj 2021
- Projekt na zakúpenie techniky na Obecný úrad – vyhodnotenie
apríl, máj 2021
- Projekt vodozádržných opatrení – projekt otvorený
- Projekt COOP Jednota – neúspešný
- Projekt COOP Jednota - neúspešný
- obec Šintava -
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Nech čím skôr je život v bežných koľajách
Iste sa už každý z nás stretol s tým, že jeho blízky alebo priateľ potreboval pomoc Slovenského červeného
kríža. Existujú i dobrovoľníci, ktorí ochotne darujú
najvzácnejšiu ľudskú tekutinu-krv, aby zachránili
druhých. Záslužnú činnosť v pomoci svojim spoluobčanom vykonávajú aj členovia Miestneho spolku
Červeného kríža Šintava (MSSČK). Ako na nich
doľahlo „covid“ obdobie, na to sme sa opýtali predsedníčky spolku Heleny Straňákovej. Mali zvýšený
dopyt v rámci darcovstva krvi alebo situácia nebola
veľmi dramatická, ako sa s ňou vysporiadali? „Čo
sa týka MSSČK , momentálne je to na bode mrazu
ohľadom mobilných odberov krvi, Covid-19 to zastavil. Ale nezastavil našich darcov, tí začali chodiť na
odbery jednotlivo do NTS Trnava, aby aspoň takto
pomohli ľuďom, ktorí túto vzácnu tekutinu potrebujú. Máme najnovšie dvoch darcov – bratov, ktorí
darovali už viac ako stokrát–bola im udelená Kňazovického plaketa a veľa ďalších so zlatými, strieborný-

mi a bronzovými medailami. Čo im ale chýba, je
stretnúť sa aspoň 3-4 krát do roka a v dobrej nálade sa porozprávať, zaspomínať,“ priblížila predsedníčka spolku. Ako sa dá odolať panike alebo
smútku v tejto kríze, aký je Váš tip? „Doba je momentálne ťažká pre všetkých ľudí na celom svete.
Dôležitá je komunikácia, hoci aj len cez médiá,
spríjemňovať si život úsmevom, pohladením, toleranciou jeden voči druhému, nezabúdať na to,
že život nie je len o covide, ale o priateľstve, láske
a spolupráci,“ uviedla Helena Straňáková, ktorá
chce veriť, že táto zlá doba raz pominie a začneme žiť obyčajný život ako predtým. „Vrátime sa
do starých koľají, ale s novými plánmi pre našich
starkých a pre našich darcov krvi. Želám všetkým
ľuďom pevné zdravie a prosím, aby ochraňovali
seba aj ostatných okolo seba,“ dodáva predsedníčka.
- ŠS -

Zberné miesto na zelený biologicky
rozložiteľný odpad - opäť otvorené !

Zelený biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a verejnej zelene, ako
sú konáre, lístie a iné zvyšky po ošetrovaní drevín, pokosenú trávu a
burinu, môžete opäť ukladať na zberné miesto pri čističke odpadových
vôd.
Upozorňujeme občanov na dodržiavanie triedenia podľa informačných tabúľ - na konáre, trávu a burinu. Zároveň na označených
miestach dodržiavať zákaz vývozu tohto odpadu.
Na skládku nepatria: hlina, stavebný odpad, drevo, odpady z domácností živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky a zvieracie exkrementy. Na skládke sa nachádza zostatok oštiepkovaného materiálu,
ktorý je vhodný do vyvýšených záhonov a kompostérov a z tohto si
možete zobrať.
Ďakujeme za Vašu spoluprácu a účasť na triedení odpadov!

Upozornenie!

Zberné miesta – stanovištia triedeného zberu rozmiestnené po obci,
ktoré sa nachádzajú vo dvore potravín COOP Jednota, pri Priemstave,
pri Lodenici sú znečistené a odpad je voľne pohodený mimo kontajnerov. Žiadame občanov, aby kontajnery zbytočne nepreplňovali, ale v
prípade potreby použite kontajneri vo dvore obecného úradu, alebo na
inom zbernom mieste v obci. Takisto treba dôsledne separovať podľa
jednotlivých druhov odpadu. Papier prosíme podľa možnosti zväzovať

alebo ukladať do papierových tašiek a vkladať do vnútra kontajnera!
Kartónové krabice prosíme rozobrať, zviazať a vložiť do kontajnera.
Žiadame občanov o stláčanie PET fliaš, najlepšie pošliapať a následne zazátkovať, aby sa ich do vreca zmestilo čo najviac a odovzdávať
iba plné zviazané vrecia. Pokiaľ nie je vrece naplnené minimálne do
trištvrte, vrece nezoberieme, je potrebné ho doplniť a odovzdať pri nasledujúcom zbere.

Informácia k označeným smetným nádobám

Každá domácnosť obdržala červené nálepky na označenie smetnej nádoby na zmesový komunálny odpad – OBEC ŠINTAVA 2021. Počet
nálepiek závisel od platiacich osôb na trvalom pobyte, alebo pri chalupároch podľa počtu vlastníkov na liste vlastníctva.
Keďže pri vývoze dňa 23.4.2021 vznikli nedorumenia, pripomíname,
že smetná nádoba 120 l je pre domácnosť do troch osôb. Dve smetné
120 l nádoby môže mať domácnosť od štyroch do šesť osôb, tri smetné
120 l nádoby môže mať domácnosť od sedem do deväť osôb. Problém
nastal aj s veľkosťou nádoby, niektorí občania majú zadovážené nádoby
240 l, ale takáto nádoba musí mať dve nálepky, t.j. môže ju mať domácnosť nad 4 osoby. K týmto opatreniam sme pristúpili z dôvodu, aby
si každý uvedomil, koľko vyprodukuje netriedeného odpadu, lebo len
dôsledným triedením odpadov znížime množstvo odpadu v nádobách
na zmesový komunálny odpad, V zmysle zákona bude obec každým
rokom viac platiť za uloženie takéhoto netriedeného odpadu a tým budeme nútení pristúpiť k zvýšeniu poplatku za komunálny odpad.
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Zo života n

Online vyučovanie bolo aj v Šintave

Pro

Napriek obmedzeniu chodu škôl, naša škola bola od januára otvorená pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry či pre deti rodičov,
ktorí nemôžu pracovať z domu. Ostatní žiaci pokračovali vo výučbe
dištančným spôsobom. Online vyučovanie si žiaci 1. stupňa spestrili
karnevalom, deviataci absolvovali online vzdelávací program Múzea holokaustu v Seredi s názvom Naftaliho príbeh. Lektor múzea
im pútavou formou sprostredkoval tému prenasledovania a života v
seredskom tábore na základe skutočného príbehu. Pravidelne realizujeme program Školy, ktoré menia svet, kde sa snažíme pomocou
zážitkových metód budovať morálne hodnoty, ľudskosť a občiansku
odvahu a oceniť morálnych ľudí a inšpirovať našich žiakov k podobnému správaniu.
Tiež sme si pripomenuli Marec – mesiac knihy, mladší aj starší žiaci sa prezenčne i dištančne venovali aktivitám, ktoré boli zamerané
na knihy, knižnice, čítanie. Spolužiakom predstavili svoje obľúbené
knihy a pobavili ich čítaním ukážok. Svoje schopnosti a jazykové
zručnosti si overili v tvorivom písaní na tému kniha.
Vo štvrtok poobede si obliekame športové úbory a popoludní si
radi zacvičíme pod vedením učiteľa telesnej výchovy Mgr. Róberta
Bábyho. Do cvičenia sa zapájajú aj pani učiteľky aj žiaci.
Úspechy našich žiakov
Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku
V tomto roku sa prvýkrát uskutočnilo online formou. Za našu školu
sa okresného kola zúčastnila víťazka školského kola, žiačka 9. ročníka, Laura Kraľovičová, ktorá sa umiestnila v silnej konkurencii na 3.
mieste v kategórii 1B.
Úspech v okresnom kole OSJ
Laura Kraľovičová, žiačka 9.ročníka, našu školu reprezentovala aj
v okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka, ktoré sa konalo
netradične - online. Laura získala 24 bodov z možných 25 a dosiahla
krásne 2. miesto.
Čaro slova – školské kolo
Do okresného kola postúpili naši recitátori H. Dzurová a T. Hercegová za I. kategóriu, M. Javor a K. Drábiková za II. kat., a v III. kat. nás
v Galante budú reprezentovať A. Čambál a L. Kraľovičová.
Matematické súťaže
1.miesto v okresnom kole matematickej olympiády obsadil Samuel
Hlinka, žiak 3.ročníka a 2.miesto obsadil Alan Kapoš, žiak 5.ročníka.
Máš problém? – matematická súťaž
Naši žiaci s nasadením všetkých schopností samostatného logického
myslenia a „zdravého rozumu“ riešili 60 minút ťažké súťažné úlohy.
Najlepšie sa umiestnil žiak 3. ročníka Samuel Hlinka, ktorý súťažil
v kategórii pre piatakov. Získal 5. miesto.
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Zápis detí do materskej školy sa uskutoční v termíne od 3.5. do 14.5. 2021
Spôsob zapisovania detí do MŠ (vyberte si jeden zo spôsobov):
• prostredníctvom vyplnenia elektronickej prihlášky na
stránke školy, (spustené bude až 3.5. 2021)
• zaslaním vyplnenej a podpísanej prihlášky poštou, (tlačivo
nájdete na web stránke školy v záložke Tlačivá alebo si ho
vytlačíte zo systému)
• osobným odovzdaním prihlášky v termíne 3.5. 14.5.2021 od 10,00- 12,00 hod. na sekretariáte školy. Vstup
do budovy len s ochrannými prostriedkami na ústach a
nose a s dodržaním ostatných hygienických opatrení
Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy:
• Do materskej školy sa prijímajú deti, ktoré k dátumu 31.8.
2021 (vrátane) dovŕšia tri roky.
• Pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31.8.2021 je predprimárne vzdelávanie povinné.

• Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa podľa trvalého
bydliska, ak sa rodič nerozhodne inak.
V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie
detí do materskej školy, riaditeľka školy pri prijímaní uprednostní:
• deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, podľa miesta trvalého bydliska,
• deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho
vzdelávania,
• deti, ktoré dovŕšili 3 rok veku,
• v prípade prijatia dieťaťa do 3 rokov veku prednostne tie,
ktoré do 31.12.2021 dovŕšia 3 roky veku a s nástupom do
materskej školy k 1.9.2021.
Riaditeľka školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 15. júna 2021.
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našej školy

ojekty, do ktorých sa škole podarilo zapojiť
a uskutočňuje sa ich realizácia

le sa podarilo získať v rozvojovom projekte na podporu čitateľskej gramotnosti –„Čítame radi“ 800
a ktoré sme zakúpili nové knihy do školskej knižnice pre mladšie i staršie deti.
polupráci s Rodičovským združením pri ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka sme z TTSK získali 5.000 € na reáciu projektu: Komunitná záhrada v Šintave. Projekt sa bude realizovať v areáli školy. Súčasťou bude
áhradný altánok, ktorý bude slúžiť aj na realizáciu edukačného procesu v exteriéri. V záhradke, ktorá
nachádza v priestore niekdajších políčok sa bude vo vyvýšených záhonoch pestovať zelenina, ovocie,
nky a kvety. Vysadíme aj ovocné stromy. Do pestovania budú zapojení žiaci, rodičia, priatelia školy
byvatelia blízkych bytoviek.
ojekt Tesco: „Vy rozhodujete, my pomáhame“
e sa, že sme získali dotáciu v hodnote 800 € na projekt s názvom: „Posedenie v ružovej a bylinkovej
rade“. Tieto peniaze využijeme na zakúpenie lavíc do školského altánku a na nákup sadeníc ruží a
niek, ktoré okrášlia vstup do altánku.
ce pre prírodu je názov projektu, ktorý budeme realizovať pred vstupom do materskej školy. Podarilo
nám získať 2500 € formou zamestnaneckého projektu firmy Volkswagen Slovakia. Chceme vysadiť zán s kvetmi vo forme veľkého srdca. Súčasťou projektu bude aj osadenie košov na triedenie odpadu na
sty, papier, sklo. Pri záhone sa bude dať posedieť a oddýchnuť na lavičkách. Deti a žiaci si budú môcť
čítať náučné tabule o rastlinkách a živočíchoch.
rafie z realizácií projektov vám radi ukážeme po zrealizovaní projektov.
ký klub detí
ase pandemickej situácie v škole funguje ŠKD. V rámci vychádzok do prírody sa naši „družinári“
li do zbierania odpadkov, a tým podali pomocnú ruku našej prírode.
pripravila: Mgr. Silvia Kriváčková, zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ

Sme naozaj šikovní a múdri škôlkari...“
Naša milá školička,
je len celkom maličká.
Skrýva v sebe ale veľa,
páči sa nám celkom celá.
Každý deň je zábava,
milo sa nám privráva.
Naše pani učiteľky,
majú pre nás program veľký.

sa v básni vyššie píše, v našej materskej škole
dy zábava a veselo. Je pravdou, že situácia vo
e samozrejme ovplyvnila aj chod našej materškoly, napriek tomu sme sa však snažili spraviť
ko pre to, aby sa nás táto situácia dotkla čo najej. Ste zvedaví, čo všetko sme v škôlke robili a
me zažili ? Nech sa páči, teraz sa to dozviete.
naozaj šikovní a múdri škôlkari, ukázali sme
ri každodenných aktivitách v materskej škole.
dý týždeň v jednotlivých mesiacoch sme spopani učiteľkami poznávali zaujímavé témy. To,
ám záleží na našej planéte a na pomoci opusm zvieratkám sme dokázali zapojením sa do
u papiera a zorganizovaním vianočnej zbierky
opustené zvieratká v OZ Tulák. Veľa radosti a
chu do našej škôlky priniesol Mikuláš, ktorý
navštívil spolu so svojimi pomocníkmi-čertom
jelom. Všetkých nás pochválil a rozdal nám
ky, ktoré nás veľmi potešili. Do listu Ježiškovi

Keď sa vonku vírus krúti,
nás to príliš nezarmúti.
Snažíme sa ako vieme,
na všetko vám odpovieme.
Učíme sa nové veci
kamaráti sme my všetci.
Nie je to už žiadna tajnosť
naša škôlka to je radosť !
sme zase ukryli naše malé tajomstvá a s nádejou
čakali na odpoveď. Odpoveď nám prišla v podobe krásnych vianočných darčekov, ktoré rozžiarili
očká všetkých detí. Srdiečka našich mamičiek, ockov, deduškov, babičiek a všetkých priateľov potešil náš vianočný program, ktorý sme si pre nich s
láskou pripravili formou video pozdravu. Krásnym
ukončením predvianočného obdobia bola naša vianočná mini tržnica. Počas fašiangového obdobia sa
v materskej škole konal karneval. Toľko krásnych
masiek by ste nenašli ani v rozprávke. A pýtate sa čo
bolo na Veľkú noc ? No predsa veľkonočný zajačik
! S deti si veselo zatancoval, zaspieval a rozdal im
sladké čokoládové vajíčka. V našej škôlke sa skrátka
stále niečo deje. Radosť, smiech a usmiate tváričky
všetkých detí sú pre nás tým najväčším potešením.
pripravila Petra Suchoňová,
zástupkyňa riaditeľky pre MŠ
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Záchranárka v 1. línii Zita Csemezová napriek vyčerpaniu
neváhala podať pomocnú ruku šintavským seniorom

Zariadenie sociálnej starostlivosti v Šintave
poskytuje zázemie pre občanov, ktorí potrebujú pomocnú ruku a láskavú opateru. Počas
neľahkého „covidového“ obdobia v zariadení
zažívali rôzne okamihy, ktoré museli operatívne riešiť. „Od februára 2020 nastala situácia,
že vedúca zariadenia nastúpila na dlhodobú
PN. Bolo nutné to riešiť a tak sa tejto výzvy
chopila poslankyňa OZ v Šintave a zároveň
záchranárka Bc. Zita Csemezová. „Spolu s
pani starostkou sme sa snažili zabezpečiť chod
zariadenia. V marci však nastala situácia, akú
sme si ani vo sne nevedeli predstaviť. Zariadenie bolo uzatvorené pre návštevy, pravidelné
testovanie klientov a zamestnancov, následne
ďalšie PN-ky zamestnancov, zabezpečenie nákupu potravín, a celkovo zabezpečenie chodu
zariadenia bolo pri mojej práci záchranára
dosť náročné. Nič by som nedokázala bez
dennej pomoci starostky p. Režnákovej,“ priblížila obetavá Zita Csemezová. Nakoľko bola
ako záchranárka v prvej línii a nechcela infikovať osadenstvo zariadenia, všetko zostalo
na pleciach pani starostky. Dočasne poverená
vedúca zariadenia teda fungovala na telefóne
24 hodín a v prípade potreby „úradovala“ aj
za bránou zariadenia. „Po štyroch mesiacoch
som cítila nesmierne vyčerpanie a tak som
sa rozhodla vzdať sa funkcie poslankyne. Pre
mňa prioritou bolo hlavne zabezpečiť chod
zariadenia, najmä strážiť ich zdravotný stav a
pohodu. Bolo to veľmi ťažké obdobie, keď vám
vypadnú na PN obe kuchárky a k tomu ďalšie
opatrovateľky, radšej chcem na to zabudnúť,“
uviedla Zita Csemezová, ktorá dodáva: „Som
vďačná všetkým kolegyniam, ktoré ťahali
služby a v mojej neprítomnosti sa stopercentne postarali o klientov.“ Postupne sa zamestnanci vracali, na zástup prijali nových a
začalo sa im ľahšie dýchať. Dočasné poslanie
nevnímala Zita Csemezová ako vedúcu funkciu, ale ako pomoc tomu, kto ju potreboval.
Neváhala kŕmiť klientov ani sa nezdráhala
umyť podlahy. Keďže personálu bolo málo,
každá robila, čo bolo treba. „Myslím si, že som

mala dobrý vzťah či so zamestnancami či s
klientami. Každému nedokážete stopercentne
sadnúť, ale ja sa nesťažujem,“ vyhlásila bývalá
dočasne poverená vedúca zariadenia. Podľa
Zity Csemezovej zažívali ťažké situácie, keď
ich klienti mohli byť s rodinou iba telefonicky. Každý z nich to vnímal citlivo a tak potreboval milé slovo, pohladenie, potešili ich aj
maličkosti. Čo najviac riešili počas pandemického obdobia?„Hneď, ešte na začiatku pandémie sme si museli stanoviť pravidlá, ktoré musíme dodržiavať. Bol ustanovený krízový štáb,
boli vydané usmernenia. Pri disciplinovanosti
zamestnancov sa nám darilo. Najprv to boli
krvné, potom antigénové testy. Už si ani presne nepamätám ako často sa robili. Dôležité
bolo dodržiavať dezinfekciu zariadenia, dezinfekciu rúk, zamestnanci boli poučení, že v
prípade i minimálne zvýšenej teploty, či kašľa
ihneď absolvovať test. A to len z toho titulu,
aby sme ochránili klientov,“ priblížila obeta-

vá záchranárka. Úžasné je, že klienti sa vyhli
nebezpečnej nákaze až do konca roka 2020.
Začiatkom roka 2021 už ale bola pozitívne
testovaná jedna zamestnankyňa. A potom to
nabralo rýchly spád. Do 6 dní bolo, podľa Zity
Csemezovej, infikovaných prvých 6 klientov,
o týždeň boli už len dvaja klienti negatívni.
Január bol teda náročný na poskytnutie zdravotnej, ale i opatrovateľskej činnosti, pričom
okrem klientov boli infikovaní i všetci zamestnanci. „Od 6. januára boli karantenizovaní i zamestnanci. V zálohe doma zostali 2
opatrovateľky. Zamestnanci zostávali pozitívni s nástupom teplôt, takže riešili karanténu
v domácom prostredí. Stav klientov bol rôznorodý. Niektorí len 2 dni v miernych teplotách, iných sme museli riešiť hospitalizáciou v
nemocnici. Ochorenie nám vzalo 6 babičiek.
Na konci januára zostali v práci len 2 opatrovateľky. Síce pozitívne, ale bezpríznakové.
Hľadala som cez sociálne siete dobrovoľníkov.

Aj sa mi ohlásili a prišli pomôcť. Som veľmi
vďačná p.Zuzane Bartošovej a poslancovi OZ
Filipovi Hercegovi, ktorí po týždni vypomáhali pri opatere klientov,“ uviedla bývalá dočasne poverená vedúca, ktorá sa aj vo svojej
záchranárskej činnosti stretáva so smutnými
situáciami. Ako cez ne prechádza a čo jej vtedy najviac pomáha? „Smutné situácie? Áno
bolo ich veľa. Za vyše 30. rokov práce v záchrannej službe človek sa stretne i so smutnými situáciami. Ale po rokoch človek sa nejako
zdeformuje, lebo inak tú prácu by nedokázal
vykonávať. Nepoviem, že necítim ľútosť, ale
poriešením stavu všetko ponechávam v práci.
Mám šťastie, že pracujem v kolektíve, kde sme
súdržní, ak treba pomôcť si pomôžeme. Milujem svoje povolanie záchranára,“ vyznáva
sa Zita Csemezová, pre ktorú je práca s ľuďmi
aj nesmierne náročná, hlavne v tomto období.
Dôležitý je hlavne vzťah k človeku. „Práca so
seniormi je krásna, za milé slovo by vám vyložili srdce na stôl. Preto chcem veľmi poďakovať celému kolektívu ZOS Šintava, ktorí so
mnou ťahali ten rok . Veľmi si vážim ich odvedenú prácu. Aj v ťažkých časoch sa dokázali
usmievať a s láskou pristupovali ku všetkým
klientom. Veľké poďakovanie patrí pani starostke Stanislave Režnákovej, ktorá promptne
reagovala na naše potreby a požiadavky. A
Erike Javorovej za všetku administratívnu pomoc pri zavádzaní opatrení. Dobrovoľníkom
v čase karantény, dobrovoľným hasičom, ktorí
nám viackrát vydezinfikovali celé zariadenie,
darcom dezinfekčných prostriedkov a pomôcok. Bože, tieto noviny by boli málo na vyslovenie vďaky všetkým, ktorí pomáhali, ako
vedeli. Takže, ak som niekoho nespomenula,
mám vás v srdci a to nezabúda,“ vyznáva sa
Zita Csemezová. Najbližšie pracovné plány
zatiaľ nemá, potrebuje myslieť už aj na seba a
vyriešiť si svoje zdravotné problémy. Šikovná
záchranárka totiž vie, azda viac, ako ktokoľvek
iný, že „zdravie máme iba jedno a treba preň aj
niečo urobiť. Vedúcej zariadenia, ktorá už na-

stúpila, prajem veľa energie a zdravia v ďalšej
práci. A už nechcem viac zažiť situáciu, že mi
nejaký Covid zoberie niektorého z klientov.
Všetkým prajem zdravie, veľa empatie, aby si
človek človeka vážil. Nie je nič horšie, ako keď
zostane človek sám...“ dodáva na záver Zita
Csemezová.
-R-
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Zástupkyňa starostky v Šintave Ing.Lenka Hanáková vstúpila
do funkcie s pokorou a veľkým odhodlaním pomôcť občanom

V Obecnom úrade Šintava sa udiali personálne zmeny. Starostka Bc. Stanislava
Režnáková má po svojom boku novú
zástupkyňu. Ako v každej samospráve, aj
v tej šintavskej, treba denne riešiť mnohé záležitosti, ktoré nepočkajú. Po svojej
predchodkyni ich tak dostala na svoje
plecia poslankyňa obecného zastupiteľstva a zároveň aj predsedníčka Komisie
práce, sociálnych vecí, zdravotníctva a
rodiny pri OZ v Šintave Ing. Lenka Hanáková. Do funkcie nastúpila v ťažkom
krízovom období a tak nás zaujímalo, ako
sa jej v práci darí, aj čo jej pomáha prežiť
súčasnú pandemickú dobu.
Popri poslaneckej práci ste sa stali aj

zástupkyňou starostky obce Šintava.
Čo to pre Vás osobne znamená? Počítali ste s týmto postom alebo Vás, takpovediac rovno „postavili pred hotovú
vec“? „S funkciou zástupkyne starostky
som vôbec nepočítala. Téma sa otvorila
odstúpením poslankyne a zároveň zástupkyne starostky p. Zity Csemezovej. K
funkcii zástupkyne starostky pristupujem
s pokorou a zodpovednosťou,“ priznáva
Lenka Hanáková. Snáď každý človek, nastupujúci na nové miesto vo verejnom
záujme, má isté predstavy, ako byť čo
najviac prospešný.
Ako by chcela pomáhať svojej obci a občanom na tejto pozícii nová zástupkyňa
starostky v Šintave? „Hlavným cieľom sú
tri oblasti: 1. vzdelávanie, 2. sociálna oblasť, 3. projektová činnosť. Snažím sa pomáhať v sociálnej oblasti, prinášať návrhy
na zlepšenia sociálnych služieb v obci a
vynakladať úsilie, aby sa obec zapájala do
malých projektov a skúšala získavať finančné prostriedky i z externých zdrojov.
Naposledy sa našej obci podarilo uspieť
v projekte Nadácie Volkswagen Slovakia
a získať 1150 Eur pre ZOS Šintava. Práve
spolupráca s ochotnými občanmi našej
obce, povzbudivé slová od nich, ma vedia vzpružiť a nabudiť do ďalšej mojej
činnosti v samospráve,“ povedala. Ako
človek z vedenia, má lepší prehľad o príjemných, ale aj tienistých stránkach svojej obce.
Čo by vyzdvihla návštevníkom, prichádzajúcim do Šintavy a na čom je nutné
v obci ešte popracovať? Lenka Hanáková
vníma ako najpáľčivejšie problémy kana-

lizáciu, opravu ciest a chodníkov. Okrem
toho tvrdí, že by mali v obci „zapracovať
i na revitalizácii verejných priestranstiev
v okrajových častiach, vysadiť viac zelene,
aby i tieto časti, podobne ako centrum
obce, udržali v návštevníkoch Šintavy
dobrý dojem. Občania vedia byť v tejto
veci nápomocní a aktívne sa zapájať do
brigád na skrášlenie svojho okolia.“ Každý z nás potrebuje okrem svojej práce aj
poriadne vypnúť. Veľké rodinné stretnutia či posedenia s priateľmi sú teraz v
ústraní, aj tak na oddych netreba zabúdať.
Zástupkyňa starostky obce Šintava, podľa
jej slov, najradšej relaxuje v prírode. Kvôli
opatreniam sa najmä počas posledného
roka vyberá do prírody v okolí Šintavy.
Patrí Lenka k pozitívne naladeným ľuďom, ktorí aj ťažké situácie berú ľahšie
alebo má spriaznenú dušu, ktorá vypočuje a poradí? „Covidové obdobie
prežívam od začiatku s rešpektom, ale
zároveň pociťujem vďačnosť ku všetkým,
ktorí pomáhajú v prvej línii v boji s pandémiou, ale ukázali i spolupatričnosť ku
všetkým ľuďom, ktorých Covid-19 zasiahol zdravotne, ekonomicky, sociálne, ale i
stratou blízkeho človeka,“ uviedla.
A ako sa čo najlepšie „udržať nad vodou“? Zástupkyňa starostky v Šintave
Lenka Hanáková uviedla: „Ja by som poradila občanom našej obce, aby jarné počasie využili na realizáciu v záhradkách,
prechádzky k Váhu, šport i tvorivosť, na
ktorú možno pred pandémiou nemali
toľko času.“
-R-

Ako sa darilo vlani šintavským dobrovoľným hasičom?
Uplynulý rok bol hlavne poznačený pandémiou. Boli zrušené všetky podujatia v rámci
DPO SR (Dobrovoľná požiarna ochrana) ako sú cvičenia, športové súťaže, dokonca sa nekonala ani výročná členská schôdza. V rámci nášho Dobrovoľného hasičského zboru išlo
najmä o výcvik a údržbu techniky, ktorá sa obmedzila na najnutnejšie veci s čo najmenším
počtom ľudí. Najviac to pocítili mladí hasiči, ktorí až na veľmi krátke obdobie boli doma,“
uviedol predseda DHZ Ivan Miklošík. Aj nepriaznivé obdobie môže ovplyvniť záujem v
zbore, čo však nie je prípad šintavských hasičov. Podľa ich predsedu je ich členská základňa
stabilná, bohužiaľ, prišli o jedného kolegu. Podarilo sa im predsa len uskutočniť niektorý zo
svojich plánov? „Počas uplynulého obdobia sme vykonali tri zásahy pri odčerpávaní vody
po prívalových dažďoch v obci, zásah pri požiaroch sme nemali,“ priblížil Ivan Miklošík.
Zákaz vychádzania znamená obmedzenia v súkromnom, pracovnom, ale aj záujmovom živote. Zaoberajú sa šintavskí dobrovoľní hasiči v tejto dobe inými náhradnými činnosťami?
Predseda hovorí: „Spomínané obmedzenia vo výcviku nám nahradilo celoplošné testovanie na COVID 19, kde sa aktívne zapájame od začiatku. Ďalej nám pribudla nová, doteraz
nepoznaná činnosť a to je dezinfekcia priestorov, ktorá sa vykonáva podľa potreby.“ Snáď
každý z nás už túži po návrate do normálneho života, toho, aký sme žili pred nečakanou
pandémiou. Podobne sú na tom v DHZ Šintava. Ak sa situácia vráti do normálu, čomu sa
chcú venovať v prvom rade? „Veríme, že spoločnými silami sa čoskoro vrátime do normálneho stavu. Po prvé sa budeme venovať mládeži, ktorá už netrpezlivo čaká. Ďakujem
všetkým za podporu a prajem veľa zdravia,“ dodal predseda DHZ Ivan Miklošík.
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Športu sa v Šintave dlhodobo dobre darí
V obci pri Váhu je mnoho šikovných ľudí, ktorí majú radi
spoločnosť a chcú niečo dokázať.
Aj preto tu majú svoje zázemie
umelci, športovci, vinári aj aktívni dôchodcovia. Ako sa im darilo
počas uplynulej sezóny a ako hľadia do budúcnosti, to nám prezradili v nasledujúcich riadkoch.
Športu sa v Šintave dlhodobo
dobre darí. Vzniklo tu zopár
klubov, členovia ktorých dosahujú parádne úspechy. Tímy
tvoria starší aj mladší športovci,
odhodlaní reprezentovať seba,
klub aj svoju obec v čo najlepšom svetle. Toto odvetvie má
pod palcom miestny poslanec
Roman Matušica. Ako prezradil,
začínal amatérsky s futbalom a
teraz mu je najbližší stolný tenis
miestneho klubu SŠK Šintava.
„Hráči trénujú a zápasy odohrávajú v telocvični základnej školy, dokonca aj deti mali záujem,
bolo ich 25. Nakoniec už ich ale
bolo menej, čo súviselo najmä
s pekným počasím,“ uviedol k
téme predseda Komisie športu pri Obecnom úrade Šintava.
Špecifikom stolného tenisu je, že
sa hrá v telocvični, takže deti to
ťahá von, čo sa podpisuje pod neúčasť na tréningoch. Stolnotenisový klub má dve mužstvá : „A“
je vo 4.lige a „B“ je v 7.lige. Tím

tvorí prevažne stredná generácia,
mladých je zatiaľ málo. „Stolní
tenisti už tradične organizujú
Trojkráľový turnaj a Starostovský
turnaj. Tieto akcie vždy do Šintavy prilákajú ľudí z celého Slovenska. Úroveň športových podujatí
aj šikovnosť ľudí, čo tieto turnaje
robia, je veľmi vysoká,“priblížil
Roman Matušica. Ďalším športom, ku ktorému inklinujú Šintavčania, je futbal. Venujú sa mu
ľudia, pre ktorých je srdcovou
záležitosťou. „Rodina Šoporova
robí pre tento šport veľmi veľa
a na vysokej úrovni. Veľmi pomohli aj pri mládežníkoch, aj
prípravkách. Veľká vďaka za to, že
futbal v Šintave žije a napreduje
patrí aj prezidentovi klubu p. Karolovi Schmidtovi. Bohužiaľ, naše
deti futbal rýchlo uchváti, ale aj
o chvíľu už s ním aj končia. Pán
Mužlay mal na začiatku nového
školského roka 2020 v spolupráci
so školou a s klubom plány. Prihlásilo sa 20 detí, ale pandémia
to načas stopla,“ reaguje Roman
Matušica. Minulá sezóna preto
nedopadla slnečne, zato sa však
všetci tešia na chvíľu, keď sa všetko dostane do „starých“ koľají a
hráči vybehnú na zelený trávnik.
Medzi ďalšie úspešné miestne
kluby patria veslári. Čo sa im
vlani podarilo do príchodu ko-

ronakrízy? „V septembri 2020
sa konali u nás otvorené Majstrovstvá Slovenska vo veslovaní
a 1. ročník pretekov Šintavské
šprinty a zase prišla stopka. Teraz
sa na Váhu znovu objavujú lode,

sú to juniori, ktorí si chodia súkromne zatrénovať. Vlani im obec
opravila strechu, inak si robia
to, čo potrebujú, svojpomocne.
Vo veslárskom klube máme aj
dvoch juniorských reprezentantov Patríciu Čambálovú a Petra
Garaja, ktorí boli aj na stretnutí
juniorov v rámci povolenej reprezentácie v Chorvátsku,“ uviedol športový zanietenec, ktorý na
otázku Čo pre neho šport znamená? odpovedal: „Šport je pre
mňa radosť, ale znamená aj to,
že viacerých nás-amatérov bolia
kolená :)“. Počas lockdown-u je
s miestnymi športovcami vo virtuálnom kontakte. Spolu s kolegami majú pokrízové ciele, ktoré
chcú naplniť a tie sa dotýkajú
najmä detí. „Plány máme veľkolepé, aj v spolupráci s požiarnikmi chceme organizovať športové
popoludnia. Venovať sa riadnym
aktivitám pre deti,“ prezradil Roman Matušica.
- ŠS -

Ústavný súd SR: Exstarosta Šintavy má zaplatiť pokutu vo výške 8 898,06 eur.
Ústavný súd zverejnil anonymizované rozhodnutie IV. 51/2021 ohľadom pokuty
pre exstarostu M. H. vo výške 8 898,06 eur. Odmietol jeho podanie, čím potvrdil
pokutu, ktorú mu obecné zastupiteľstvo udelilo. Je vhodné pozrieť sa na niektoré
aspekty rozhodnutia ústavného súdu. Exstarosta Šintavy M. H. okrem iného vo svojom podaní na ústavný súd konštatoval: „…obecné zastupiteľstvo NEpostupovalo v
súlade so zákonom, keď prijalo rozhodnutie obsahovo nespĺňajúce požadované atribúty a nekonalo zákonom ustanoveným spôsobom…“ …sankcionovanie sa javí ako
účelové pranierovanie…“
Ústavný súd SR konštatoval, že obecné zastupiteľstvo v Šintave pri udelení pokuty
exstarostovi M. H. postupovalo v súlade s ústavným zákonom. Taktiež poukázalo,
že M. H. nepozabudol v majetkovom podaní uviesť iba nejakú drobnosť, ale „Ako
uviedlo obecné zastupiteľstvo, pre rozhodnutie podľa čl. 9 ods. 6 ústavného zákona postačoval jeden neúplný údaj v oznámení, ono ich však zistilo u piatich údajov, resp. súborov údajov.“ To, čo v oznámení nebolo uvedené, by vystačilo na niekoľko pokút…
A čo hovorí ústavný súd k účelovému pranierovaniu (čítaj – vyžadovanie dodržiavania ústavného zákona verejným činiteľom): „Napadnuté rozhodnutie, aj keď sa
navrhovateľovi môže zdať prísne a nespravodlivé (…), z ústavnoprávneho pohľadu s
ohľadom na námietky navrhovateľa obstojí. Rovnako námietka o účelovom pranierovaní navrhovateľa sa NEjaví byť dôvodná, keďže obecné zastupiteľstvo môže po začatí
konania vykonávať ďalšie dokazovanie a následne môže vykonané dôkazy vyhodnotiť.“ Takže, žiadna nespravodlivosť, žiadna prísnosť, žiadne účelové pranierovanie M.
H. Ústavný súd taktiež uvádza niekoľko príkladov, kde konal obdobe zákonne ako
pri M. H. Obecné zastupiteľstvo v Šintave konalo iba v medziach zákona.
Ústavný súd SR sa tiež vyjadril pozitívne k práci komisie na ochranu verejného záujmu v Šintave a konštatoval, že v postup komisie bol v súlade s ústavným zákonom:
„V prípade navrhovateľa postupovala komisia pri svojej žiadosti o vysvetlenie údajov v
súlade s čl. 7 ods. 6 ústavného zákona.“ Zazneli hlasy spochybňujúce prácu komisie.
Myslím si, že toto je dostatočná odpoveď o zákonnosti jej konania.
K výške pokuty možno iba uviesť, že ju nestanovili poslanci, ale tú presne stanovuje
ústavný zákon, takže znížiť ani navýšiť ju poslanci nemôžu. Ústavný zákon je v tomto ohľade prísny. Ide až tak ďaleko, že zastupiteľstvo v určitých prípadoch môže dať
pokutu do výšky ročného platu alebo odhlasovať až stratu funkcie (!). Exstarosta M.
H. pokutu vo výške 8 898,06 eur už zaplatil. Pokuta je zároveň príjmom do rozpočtu
obce.
Ak v obci starosta/ka nepresadzuje verejný záujem (taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým občanom alebo mnohým občanom), majú
volení zástupcovia občanov – poslanci – zamedziť takémuto postupu. Zákonodarca
im cez ústavný zákon 357/2004 (!) dáva takúto povinnosť. Stačí ju iba nebojácne
a zákonne aplikovať.
poslanec Dr. Ján Šimulčík, predseda komisie na ochranu verejného záujmu
(Text zverejňujeme na základe požiadavky Dr. Jána Šimulčíka)

Vinohradnícky a vinársky spolok
V Šintave už v staroveku bolo odjakživa rozšírené vinohradníctvo a tak tunajší chceli pokračovať v tradícii. Lavínu spustila
myšlienka na vytvorenie klubu a tak dali dokopy hlavy, vybavili potrebné náležitosti a v roku 2020 založili Vinohradnícky
a vinársky spolok. Predsedá mu Peter Miklošík a je zložený zo
16 členov. Svoje zázemie si vytvárajú v pivničných priestoroch
obecného úradu. „Vlani sme tam poctivo odpracovali 465 hodín. Žiaľ, dielo sa nám však pre covidové obmedzenia nepodarilo úplne dokončiť. No nielen preto, ale aj pre nedostatok
financií, hoci sa nám obecný úrad v rámci možností snažil
vypomôcť,“ spresňuje predseda šintavských vinohradníkov. Tí
sa zapájajú do výziev, aby získali financie na svoje aktivity, ich
projekt tesne neprešiel do výberu. Podľa predsedu spolku sa aj
teraz zapojili do výzvy Trnavského samosprávneho kraja a sú
zvedaví na výsledok. „Financie by nám pomohli uskutočniť náš
zámer -vybudovať malé múzeum vinohradníctva v Šintave,“
vysvetlil Peter Miklošík. Vystaviť tam chcú zbierky zo starších
artefaktov, ktoré zachránia a bude tam i priestor na kultúrno-spoločenské posedenia pre záujemcov. Nezabúdajú ani na
mládež, ktorú chcú vo vojom fachu vzdelávať, aby šintavské vinohrady mohli s láskou a úctou obhospodarovať aj ďalšie generácie. Počas pandémie sa aj ich aktivity prerušili, napriek tomu
sa zúčastnili aspoň obecnej súťaže vo varení gulášu, kde v silnej
konkurencii obsadili 3. miesto. Spoločne veria, že sa doba vráti
do normálu a budú môcť pokračovať vo svojej činnosti..
- ŠS -

11

ŠINTAVSKÝ SPRAVODAJ

Kvôli pandémii koronavírusu sa futbal stopol

Futbalová
sezóna
2020 sa začala optimisticky. Vedenie FK
Šintava a aj hráči verili, že sa bude hrať.
Napokon hrali od
augusta do októbra,
kvôli pandémii koronavírusu sa všetko
stoplo. „Hráči, ktorí
po trávniku behajú
iba z veľkej vášne,
stratili motiváciu, pretože nevedeli, kedy a či
sa začne hrať. Nemohli ani trénovať, pretože
bol zákaz vychádzania. Podľa toho, čo vieme,
mali záujem, ale vláda a situácia nedovolili,
aby klub hral,“ priblížil Lukáš Šopor z futbalového klubu. Dotácie od obce síce dostali,
ale rozpočty sa škrtali. Predseda klubu mal
rozpracovaných viacero projektov, ale všetko
bolo stopnuté. Momentálne šintavskí futbalisti netušia, či sa sezóna začne, alebo nie. A do
akej miery kríza ovplyvnila ich činnosť? Lukáš Šopor tvrdí: „Kríza nám zmarila takmer
všetko na 99%. To zvyšné jedno funkčné percento predstavuje starostlivosť o štadión, ktorá sa stále vykonáva. O športovisko sa treba
starať, kosiť trávnik, ďalej je to údržba štadió-

na, kontrolné veci. Okrem toho je
to neoplotené, chodia tu všelijakí
ľudia, takže musíme dávať väčší pozor.“ Šintavskí futbalisti veria, že v
apríli 2021 športoviská znovu otvoria. Deficit krízy pociťujú na vlastnej koži aj samotní futbaloví aktivisti. „Už len ten kultúrny život, keď
sa hralo. Prišla stovka návštevníkov,
ktorí sa trošku vykričali na hráčov i
rozhodcov a bolo dobre. Trošku sa
tak odreagovali od bežného života,“ priblížil Lukáš Šopor. Úspechy
nerátajú, hráči hrajú iba pre radosť.
Vlani sa im však predsa len čosi
podarilo. V šintavskej základnej
škole otvorili futbalový krúžok, ktorý navštevuje dokopy 17 detí rôzneho veku. Dohodli
sa teda, že pán učiteľ bude s nimi trénovať v
škole a pán Šopor zase na zelenom trávniku.
Decká zatiaľ stihli trénovať iba mesiac, mamičky sa vraj už ale pýtajú, kedy opäť začnú
tréningy. Ako uviedla hospodárka FK Šintava
Timea Šoporová, chýba im hlavne kontakt s
hráčmi, pretože sa od spomínaného októbra
2020 nevideli. Keďže ide o amatérsky klub a
tréningy sú teraz individuálne, záleží na každom hráčovi, či a koľko chce v súkromí počas

lockdownu trénovať. O budúcnosti sa im hovorí ťažko, nikto nič nevie, futbaloví nadšenci
a iste aj fanúšikovia chcú, aby klub ďalej pokračoval. Prebojovali sa do okresnej ligy a ich
túžbou je byť v strede tabuľky, no a najväčšou
túžbou je pritiahnuť deti a mládež. Okrem
toho by už štadión zo začiatku osemdesiatych
rokov potreboval nutne rekonštrukciu. Podľa Šoporovcov by bolo skvelé, keby tu bolo
riadne oplotenie, aby bol areál uzamknutý a
bezpečný pre hráčov, vedenie klubu aj verejnosť.
- ŠS -

Šintavskí divadelníci sa už
tešia na novú divadelnú sezónu

„Milí priatelia, všetkým je nám známe, že pandémia koronavírusu výrazne obmedzila celý spoločenský život. Obmedzenia
asi najviac postihli kultúru ako celok. Jediným zdrojom kultúry v uplynulom období bola televízia, rozhlas a internet. Ako
som vás informoval v Šintavskom spravodaji pred rokom, mali
sme pre vás naštudovanú divadelnú hru Gabriely Preissovej
Jej pastorkyňa,“ informuje režisér Peter Miklošík z Ochotníckeho divadla v Šintave. Potvrdil, že pre pandemické opatrenia
hru odohrať nemohli, kulisy a kostýmy však starostlivo odložili do kúta vo farskom centre a dúfajú, že ich mole a červotoč
nezničia. „Tešíme sa na Vašu priazeň v novej divadelnej sezóne 2021/2022. Veríme, že ju korona opäť nezruší. Zatiaľ, ak to
technické podmienky dovolia, by sme vám chceli predstaviť na
webovej stránke obce Šintava staršie divadelné predstavenia. Tešíme sa na vás,“ uviedol režisér Peter Miklošík.

Spoločenská kronika obce od 1.10.2020 do 31.3.2021
Narodili sa

Timotej Tóth, Marína Bize, Dimitrij Delagins, Rebeka Morongová, Samuel Vedrödy, Ľudovít Kulina

Opustili nás...

Ján Turoň / 75r./, Jozef Gažovič / 76 r./, Mária Bulejková /79 r./, Marián Holička /70 r./, Fridolín Korec /80r./, Gejza Kubányi /84r./, Antónia
Červeňová /95r./, Jolana Benáková /85r./, Emília Jamrichová /82r./, Mária Polačková /78r./, Mária Lejková /87r./, Eva Nováková /82r./,
Štefan Lulák /75r./, Ján Maňura /74r./

Demografické údaje obce k 31.12.2020

Počet obyvateľov v obci bolo k 31.12.2020 celkom 1758:
- z toho je 1500 občanov nad 15 rokov, detí do 15 rokov 258
• Priemerný vek je 41,60 roka.
• Narodilo sa 9 detí
• zomrelo 13 občanov.
• Prihlásilo sa na trvalý pobyt 33 občanov a odhlásilo 36 občanov.
V roku 2020 bolo na matričnom úrade v Šintave uzavretých 16 sobášov, z toho 11 sobášov občanov zo Šintavy.
•

•

Predseda Veslárskeho klubu v Šintave Peter Šipeky tvrdí:

„V tomto športe si miesto nájde každý.“
Šintavskí veslári sú
vo svete slovenského
športu pojmom. Dosahujú skvelé výsledky
a v klube vychovávajú
svojich nasledovníkov.
Ako ostatní športovci,
aj oni mali svoje plány,
ktoré však prerušil koronavírus. Ako hodnotia minulú sezónu? „Aj
napriek koronakríze
bol minulý rok vcelku
úspešný, nakoľko až
do októbra 2020 sme
sa zúčastnili viacerých
pretekov. Vo februári
to bola halová regata
na veslárskych trenažéroch v Piešťanoch
či zimné kondičné sústredenie na bežkách
spolu s piešťanským
klubom na Štrbskom
Plese. Po prvom uvoľnení opatrení sme v
máji absolvovali meraný kontrolný pretek na Zemníku v Bratislave. Od júna sme sa už zúčastňovali na pretekoch – Otrokovické šprinty, Majstrovstvá Slovenska
2020 (MS) na Zemníku, preteky v maďarskom Győri, Majstrovstvá oblasti Morava, Slovácka regata v Břeclavi a Hodonínska regata,“ uviedol
predseda VK Šintava Peter Šipeky. Po rokoch zorganizovali v Šintave
v septembri 2020 veslárske preteky – Šintavské šprinty, ktoré boli spojené s MS. „Ešte v októbri sa náš veslár a reprezentant Marek Režnák
zúčastnil spolu s veslárom zo SVK Bratislava Petrom Zelinkom
na ME v Poznani v dvojskife ľahkých váh. Po sprísnení opatrení
sme už neabsolvovali žiadne preteky, ani na trenažéroch. Od novembra spustil Slovenský veslársky zväz virtuálnu súťaž Slovenský
pohár na trenažéroch, kde si veslári individuálne merali čas a ten
sa zapisoval do celoslovenskej tabuľky. Aj v tejto súťaži však zasiahla pandémia a niektorí pretekári pre ochorenie na koronavírus
nemohli absolvovať povinné jazdy na trenažéroch. Celkovo však
uplynulú sezónu hodnotím ako úspešnú,“ priblížil Peter Šipeky.
Kým to opatrenia ešte dovoľovali, trénovali pretekári aj vo svojej
posilňovni, potom zimnú prípravu presunuli do domácich podmienok. „Pre potreby domácich tréningov boli pretekárom zapožičané veslárske a cyklistické trenažéry, aby „nevypadli z formy“
a tréneri boli s nimi v kontakte online. Výnimku na individuálne tréningy dostal iba náš reprezentant - Marek Režnák a dvaja
juniori Patrícia Čambalová a Peter Garaj,“ uviedol predseda VK
Šintava.
Čo môže dať tento šport ďalším záujemcom, ktorých veslovanie
očarilo? Na čo by sa mali pripraviť? Peter Šipeky tvrdí, že rovnako

ako iné športy aj veslovanie naučí človeka disciplíne či spolupráci a
ovplyvní jeho celkové zdravie a kondíciu. „Je to krásny, no veľmi náročný šport, keďže zapája celé telo. Nakoľko lode, ktoré používame, nie
sú lacnou záležitosťou, je potrebné, aby pretekári mali aj istú mentálnu
vyspelosť a prejavovali voči „náradiu“, s ktorým trénujú, rešpekt. Preto
odporúčame začať s veslovaním od 10 rokov alebo pokojne aj v neskoršom veku. Samozrejme, nutné je, aby záujemca o tento šport vedel plávať.Veslovanie je úžasné v tom, že je to individuálny, ale aj kolektívny
šport, takže si v ňom nájde svoje miesto každý.
A čo napĺňa ich čas počas tohto obdobia? Momentálne sa snažia prostredníctvom rôznych projektov získať financie na rekonštrukciu móla,
chcú obnoviť a doplniť lodný park zakúpením lodí pre najmladších.
Peter Šipeky sa teší úspechom svojich zverencov, ako prezradil: „Začiatkom februára 2021 sa náš paraveslár Maroš Tóth ako jediný zástupca
VK Šintava zúčastnil virtuálnych halových majstrovstiev ČR a umiestnil sa na vynikajúcom 2. mieste. Okrem toho sa koncom februára naši
juniori Peter Garaj a Patrícia Čambalová zúčastnili na 10-dňovom sústredení v chorvátskom stredisku Skradin, ktoré zorganizoval Slovenský veslársky zväz. Na toto sústredenie sú športovci nominovaní podľa
dosiahnutých výsledkov.“ Dňa 24. marca 2021 však klub zastihla

smutná správa, kedy ho vo veku 72 rokov opustil dlhoročný
člen a neoddeliteľná súčasť klubu Miroslav Dudon (na snímke dole). „Mirkovi chcem aj na tomto mieste vyjadriť v mene celého

klubu hlbokú vďaku za všetko, čo pre náš klub celé roky robil a obetoval,“ odkázal Peter Šipeky. Kedy sa šintavským veslárom začne sezóna a
ako by mala vyzerať za optimálnych podmienok? V pláne mali preteky
v chorvátskom Záhrebe, ME juniorov v Mníchove aj dorastenecké OH
nádeje v Brne, ktoré boli preložené. V klube už čakajú na uvoľnenie
opatrení. „Dúfame, že už v máji sa budeme môcť zúčastniť pretekov,
ako napr. piešťanskej SNP regaty. Poslednou novinkou v našom klube
je, že reprezentant Marek Režnák sa rozhodol ukončiť svoju profesionálnu kariéru a veslovaniu sa chce venovať už len ako „amatér“. Veríme
však, že jeho spolupráca s naším klubom nekončí,“ dodal predseda VK
Šintava Peter Šipeky.

Šintavský spravodaj / vydáva: Obec Šintava, IČO: 00306193. www.sintava.sk
Predsedníčka redakčnej rady: Bc. Stanislava Režňáková, starostka obce. Informácie z obecného úradu:
Bc. Slávka Dobišová. Redakčné a grafické spracovanie, odborný dohľad, korektúry a tlač:
Regionálne vydavateľstvo – ALENA JAŠSOVÁ, s.r.o., Mojzesovo 56, IČO: 50410512.
Príspevky posielajte na e-mail: obecnyzurnal@gmail.com. Redakcia si vyhradzuje právo redakčne
skracovať a upravovať príspevky dopisovateľov. Názory čitateľov a občanov v príspevkoch nemusia odrážať názor
vydavateľa. Registračné číslo: EV2651/08, ISSN 1338-8991. Toto číslo vyšlo v apríli 2021 v počte 700 výtlačkov,
nepredajné. Za kvalitu fotografií zodpovedá vydavateľ a prispievatelia.

