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JATOV si vždy na jeseň
spomenie i na tých manželov,
ktorí boli sobášení v Jatove,
ako i na manželov, ktorí boli
sobášení na matričnom úrade
v inej obci, či meste, ale majú
v Jatove trvalý pobyt a oslávili
v príslušnom roku
diamantovú, zlatú,
či striebornú svadbu, str.10.

OBEC HUL SI VÁŽI
SVOJICH OBČANOV,
ALE AJ RODÁKOV,
KTORÍ Z OBCE ODIŠLI...

Mojzesovo

str.20.

Rastislavice

Mladá
zverolekárka zo
Šurian, Petra Švajdová
radí, ako sa starať
o naše zvieratká,

Lipová

Jatov

str.18.

Už aj RASTISLAVIČANIA majú
multifunkčné ihrisko, str.15.

Hul

Trojkráľový koncert
v LIPOVEJ vždy poteší, str.26.

NA MOJZESOVSKEJ
ZABÍJAČKE 2017
SA ZABÍJALO AŽ ŠESŤ PRASIAT!
str.6.
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„...časopis, ktorý osloví občana...”

Nie každý, kto sa dostane k moci,
vie zodpovedne tento dar
od občanov aj používať...
Moc..., slovo, pred ktorým
majú mnohí rešpekt, iní
strach, ďalší úctu, ale veľa
ľudí ju chápe nie tak –
aby to bolo užitočné pre
ďalších. Moc je naozaj
čarovné slovo..., škoda, že
nežijeme v rozprávkach,
kde sa vždy končí všetko
spravodlivo, pozitívne,
s láskou. A aj moc sa
používa na pomoc ľuďom
a tí, ktorí ju zneužívajú,
sú tak, ako sa patrí
v rozprávke – tvrdo, ale
spravodlivo potrestaní.
Život však nie je rozprávka.
A ak, tak len pre to mizivé
percento ľudí, ktorí
vlastnia obrovské množstvo
majetku zemegule a žijú
si kráľovsky. A tak určite
neriešia veci, ktoré sú
spojené s fenoménom moci,
lebo oni mocní sú vplyvom
majetku, ktorí vlastnia
a vďaka ktorému ovládajú
iných a diktujú im svoju vôľu,
filozofiu – bez ohľadu na to,
či je správna alebo zvrátená.
Poďme ale viac na zem..., do
našej reality.
Nie politika dnes určuje smer
života – ale tí, ktoré držia
finančný prútik. A podľa
toho sa správajú a skáču aj
naši politici. Síce sa tvária
ako „veľkí džefovia“, že sú
to oni, ktorí tvoria dejiny
a určujú smer života krajiny,
ale pravda je dobre skrytá
v útrobách nenásytných
finančných žralokoch, ktorí
si presne rozdelili sféry
svojho vplyvu a nenápadne,
no veľmi tvrdo riadia celý
štátny biznis – a najmä
jeho lukratívne odvetvia.
V záujme potreby a kľudu
samozrejme treba „zapchať“
ústa tým, ktorí sú pri
štátnej pokladnici - a ktorí
schvaľujú projekty a dotácie
v zmysle presne „ušitých“
výberových konaní – na tú,
či tamtú firmu. Tá napokon
súťaž bez problémov vyhrá
a vie – čo sa patrí.... Šťavnatá
provízia ide k tomu, kto
peniaze podpísal, doporučil,

zariadil, odobril.... Nikto
nič nevie, všetko účtovne
sedí, popis a zmluvy znesú
veľa slov, fráz, bodov –
vypláca sa aj za to, čo sa
nikdy nestalo a nestane...,
čo nikdy neprebehlo alebo
sa neurobilo. Ale ten, kto
dostal podiel na štátnej moci
vďaka občanovi, ktorý ho
zvolil, si mädlí ruky a sedí
ako kvočka na vajciach, lebo
okrem toho, že mu beží
slušný a lukratívny plat z daní
občanov - ako štátnemu
zamestnancovi, poslancovi,
ministrovi, tak si ešte
„prilepšuje“ – a to v oveľa
väčšom rozmere – práve
na takýchto percentuálne
tučných províziách a veselo
riadi svoj ne(štátny) biznis so
ziskom na súkromný účet. Je
naozaj zaujímavé sledovať
mnohých našich politikov,
ako sa zmenili, alebo
ako sa menia – akonáhle
dostanú do ruky možnosť
rozhodovať o osude iných
ľudí... Koľko dávno skrytých,
neľudských emócií sa odrazu
vyplaví na povrch mnohých
z nich, ktoré sme predtým
nikdy u nich nezbadali....
Nie každý vie normálne
a zodpovedne vstrebať fakt,
že sa dostal k moci. Naopak
si začal uvedomovať, ale až
nezdravo, iba svoju „silu“,
pričom zodpovednosť
a všeobecná ľudská podoba
a spravodlivosť odrazu

po troche miznú..., až
zmiznú úplne. A na scéne
máme ďalší nepodarený
klon sfanatizovaného
krvilačného „politika“,
ktorý ničí všetko
a všade a hrabe a hrabe.
Samozrejme k sebe....
a ak sa niekto na neho
pozrie trošku škaredšie,
kritickejšie, už je na
listine jeho neprajníkov
a namiesto zamyslenia sa
nad sebou – sa menší, či
väčší mocnár v politike
zamýšľa skôr nad tým, ako
skrotiť, udupať oponenta.
K tomu mu slúži aj jeho
pätolizačský aparát
donášačov, falošníkov,
pijavíc a kopa darmožráčov
okolo neho v politickom
zoskupení „jeho“ strany
– ako aj tí, ktorí sú síce
neschopní a nemožní, ale
ušla sa im funkcia v štáte,
dosť dobre platená – a tak sú
za ňu vďační, oddaní a ticho
prikyvujú a šúchajú nohami
– aj keď sa deje viditeľná
krivda... Čo na tom, že svojej
práci vôbec nerozumejú
a občanovi vlastne škodia?!
Bože, ako veľmi dokáže
klesnúť človek, keď zacíti, že
sa môže mať finančne dobre
a na úkor iných.... (?) A keďže
väčšina ľudstva nosí v sebe
viac živočíšne sklony ako
zdravý rozum a vyvážené
emocionálne myslenie,
niet sa čudovať, že sa dá
dobre ovládať, manipulovať,
oklamať, opantať vidinami.
Ľudí s ušľachtilými
emóciami, zdravým
sebavedomím a čestným
postojom je ako šafránu, oni
majú svoj názor, podložený
dosiahnutými skúsenosťami
a najmä nemeniacim sa
charakterom v každej dobe
a pri každej vláde. Títo sa
nepodriaďujú blbosti ani
zvrátenostiam a nemenia
sa podľa toho – ako vietor
fúka. Moc netreba dávať do
rúk blbcom, resp. nemala by
sa dostať do rúk potkanom
a falošným hráčom...

Ani aktívnym hlupákom,
zakomplexovaným
babrákom a nevzdelaným
bezohľadným hyenám. Žiaľ,
ľudstvo je nepoučiteľné...,
a tak sa stále opakujú tie
isté situácie, skutočnosti,
konflikty, spory... Stále je
veľa tých, ktorí chcú bez
námahy profitovať na iných
a bohatnúť bez práce.
Stále je veľa udavačov,
sledovačov, falošných
krýs, ktoré žijú a mocnejú
z toho, že iným robia
peklo zo života, ohovárajú,
intrigujú. Ale do duše
človeka nevidíš. Rovnako
tiež nevieš dopredu, ako
sa človek zmení, keď mu
umožní spoločnosť vládnuť.
Všetko užitočné a nádherné
vytvoril človek. Ale človek aj
zničil a pošliapal tisícročné
hodnoty, zneužil múdre
a nadčasové myšlienky
a plány a surovo zabíjal pre
osobný zisk a rozširovanie
svojej moci. Len je škoda,
že aj štát vytvára málo
ochranných pák na to,
ako zastaviť obmedzenosť
hlupáka a drzosť zlodeja
hneď na začiatku. Mnoho
vecí sa rieši až keď už horia.
A keď moc zachutí, tak
ten, komu chutí – si nevie
povedať dosť!, ale ešte viac
sa rozožerie. Úmerne s tým
rastie potom aj jeho zvlčilosť
a sebectvo. Načo sa deliť,
načo pomôcť aj inému, načo
podporiť dobré myšlienky?
Veď potom ostane menej
jemu... Takouto filozofiou sa
riadi väčšina „mocných“ pri
korytách aj na Slovensku. Dá
sa to vôbec z ľudí vykoreniť?
Poučíme sa už konečne na
minulosti?
Mgr. Alena JAŠŠOVÁ šéfredaktorka
0903/516 499
e-mail: obecnyzurnal@gmail.com
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Dom seniorov v Dolnom Ohaji je zariadenie
rodinného typu s ľudským prístupom...
pobytom. „Prijímatelia
sociálnej služby sú
ubytovaní v príjemnom
prostredí s rodinnou
atmosférou v priestranných jedno, dvoj alebo
trojposteľových izbách so
samostatným sociálnym
zariadením. V našom
zariadení poskytujeme
prijímateľom sociálnej
služby odborné činnosti,
obslužné činnosti, ďalšie
a iné činnosti v zmysle
zákona o sociálnych
Riadieľka Domu seniorov v Dolnom Ohaji
službách,“ hovorí pani
Ing .Veronika Čelechovská
riaditeľka a ďalej dodáva: „Naším poslaním je
„Prežite s nami v kvalitnom
okrem
profesionálneho prísociálnom prostredí jeseň
stupu
vytvoriť
rodinnú atmoživota.“ Takto víta návštevníkov na svojej webovej stránke sféru, navodiť pocit domova
a nezabúdať na to, že urobiť
Dom seniorov v Dolnom
Ohaji. A že je to skutočne tak, niečo pre druhého prináša
radosť, ktorá môže byť hlbšia
nám potvrdila nielen jeho
riaditeľka Ing. Veronika Čele- a trvalejšia ako radosť z toho,
čo sme urobili pre seba“.
chovská, ale i samotní prijíO
aktivity nie je núdza
matelia sociálnych služieb.
Prijímatelia
sociálnych sluZariadenie s dvoma
druhmi sociálnych služieb žieb v Dome seniorov v Dolnom Ohaji majú každý deň
Dom seniorov v Dolnom
Ohaji vykonáva svoju činnosť možnosť zúčastniť sa individuálnych a skupinových
už približne 9 rokov. Jeho
aktivít, ktoré sú starostlivo
fungovanie nám viac priblínaplánované v pláne aktivít.
žila samotná riaditeľka Ing.
„Denná účasť na jednotlivých
Veronika Čelechovská, ktorá
aktivitách vychádza z potrieb
do tejto funkcie nastúpila
a individuálnych možností
v máji 2015. „Poskytujeme
prijímateľov. Je upravovaná
dva druhy sociálnych slua prispôsobená podľa skužieb. Jednou je zariadenie pre
točností, ktoré majú vplyv na
seniorov a druhou špecialiniektoré aktivity podľa záujzované zariadenie.“ Kapacita
je 39 ubytovacích miest. Dom mov a možností prijímateľov.
Tí sa v našom zariadení rozseniorov je pritom nadregihodne nikdy nenudia.“ Pani
onálnym zariadením sociriaditeľka popisuje niekoľko
álnych služieb s celoročným

aktivít, pri ktorých môžu
prijímatelia zaspomínať na
časy minulé prostredníctvom
rozhovorov, fotografií, filmov,
diskusií o literatúre, čítania
kníh, článkov, rozvíjania
pamäti pomocou doplňovačiek, krížoviek, ďalej činností
zameraných na podporu
vnímania, tvorivosti, koncentráciu prijímateľov a precvičovanie jemnej motoriky.
Podieľajú sa na tvorbe aktuálnych násteniek, nezaprú ani
svoje cukrárske umenie a pri
rôznych príležitostiach napečú sladké dobroty. Každý deň
začínajú po raňajkách cvičením, čo nám potvrdila aj pani
Františka Teplanová z Mojzesova, ktorá býva v zariadení
už dva roky. „Najprv ideme
cvičiť, po cvičení hráme rôzne hry, a keď prejde tá hodinka, ideme ešte niečo tvoriť.
Robíme ozdoby, či už jarné
alebo jesenné, pripravujeme
nástenky...“ Na izbe je už dva
roky spolu so svojou sesternicou pani Helenou Zajíčkovou,
ktorá je takisto z obce Mojzesovo. Do Domu seniorov prišla zo zdravotných dôvodov,
no ako vraví, je tu spokojná
a páči sa jej tu.

Rôzne možnosti trávenia
voľného času

„Ku každému obyvateľovi
nášho zariadenia máme individuálny prístup,“ vysvetľuje
riaditeľka Domu seniorov.
„Kladieme dôraz na sociálnu
interakciu našich obyvateľov
nielen v rámci zariadenia, ale
aj s okolím a ich zapojenie

do bežného života. Zabezpečujeme výlety a vychádzky
do okolia, zúčastňujeme sa
niektorých kultúrnych, spoločenských, ale i športových
podujatí organizovaných
obcou Dolný Ohaj a okolitých obcí. Naši prijímatelia
nepohrdnú ani dobrým
divadelným predstavením
a aktívnou účasťou na spoločenských večierkoch v jedálni, kde si spoločne zaspievajú
a zatancujú.“
Ing. Veronika Čelechovská
ďalej podotýka, že si tu obyvatelia nájdu veľa spôsobov,
ako tráviť svoj voľný čas. „V
prípade priaznivého počasia
sa veľkej obľube teší pobyt na
čerstvom vzduchu v okrasnom parku okolo zariadenia,
ktoré je pre nich oázou pokoja, využívajú posedenie
pri hudbe v altánku, vychutnávanie si slnečných lúčov,
naberanie pozitívnej energie
pohľadom na zelenajúcu sa
prírodu, rozkvitnuté kvety,
spev vtáčikov, žblnkot fontánky. Na druhej strane sa
musíme popýšiť aj záhradkou, ktorej plody vlastnoručne zasadia a dopestujú
naši nadšenci, až ich musíme niekedy brzdiť,“ hovorí
s úsmevom. „Počas sezóny
máme denne na stole čerstvú
zeleninu a ovocie z vlastnej
záhradky, čím sa nemôže
pochváliť hocikto.“
Ďalšiu skupinu nadšencov
tvoria športovci. Jedným
z nich je aj pán Ján Nagy
z Rastislavíc, ktorý je v zaria-

Klienti sociálnych služieb Domu seniorov v Dolnom Ohaji

pokračovanie na str.4.
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dení už dlhšiu dobu. „Mám
sa tu dobre, výborne,“ dodáva. Rozhodne nepohrdne
futbalovým zápasom, na
ktorý sa chodí pozerať každý
druhý týždeň do svojej rodnej
dediny. Výsledky športových
súťaží v rámci okresu potom
búrlivo spoločne rozoberajú a
hodnotia.

Duchovný život

Svoju spokojnosť s pobytom
vyslovila tiež pani Marta
Račková z Hulu, ktorá je v zariadení od 1. decembra 2016.
Navyše tu pracuje jej dcéra,
o to viac sa cíti ako doma.
Veľmi víta to, že má možnosť
žiť tu a naplniť svoj život
najmä po duchovnej stránke.
„Toto je špecifikum nášho
zariadenia,“ ozrejmuje pani
riaditeľka. „Jedným z našich
obyvateľov je aj páter Sebastian, ktorý sa denne stará
o duchovný život našich prijímateľov, ale aj nás všetkých.
Veriaci môžu v hojnej miere
využívať duchové výsady.
Svätými omšami a dennými
modlitbami dodáva našim
obyvateľom nádej, zmierenie
a stretnutie s Božím milosrdenstvom.“ Jeho pobyt je tak
neoceniteľnou devízou, bohoslužieb sa zúčastňujú takmer
všetci obyvatelia zariadenia,
ktorí majú možnosť pristupovať k sviatostiam.

Deti a dôchodcovia
na jednom mieste

V budove, v ktorej sídli Dom
seniorov sídli aj materská
škola, čo je v porovnaní s ostatnými zariadeniami podobného typu tiež niečím výnimočným. Riaditeľka Domu
seniorov aj túto skutočnosť
hodnotí pozitívne. „Možno
niekomu sa to bude zdať
zvláštna kombinácia, ale je
veľmi príjemné, ak sa stretnú
dve generácie: naši najmladší
a naši najstarší. Detičky svoje
vystúpenia, ktoré pripravujú
pri rôznych príležitostiach,
prídu predviesť aj k nám, do
nášho zariadenia. Pomáhajú
tak spríjemniť atmosféru
a naši obyvatelia sa tomu
veľmi tešia. Nezabúdame
ani na najkrajšie sviatky
roka, teda sviatky vianočné
a pokúšame sa preniesť teplo

Františka Teplanová a Helena Zajíčková z Mojzesova, Ján Nagy z Rastislavíc - klienti zariadenia

domova do nášho zariadenia
a vytvoriť ešte viac domácu
atmosféru.“ Štedrej večere sa
okrem pani riaditeľky pravidelne zúčastňuje p. starosta
obce Ivan Solár so správcom
farnosti vdp. Romanom Gallasom. Tieto sviatky spolu so
všetkými strávila pri vianočnom stole aj pani poslankyňa
NR SR Eva Smolíková. „Tieto

využívame nástroje aktívnej
politiky trhu práce,“ vysvetľuje riaditeľka Domu seniorov Veronika Čelechovská.
Čo ho však tak odlišuje od
ostatných typov zariadenia?
„Keďže sme zariadenie obce,
je tu veľké zastúpenie miestnych obyvateľov, či na strane
prijímateľov sociálnej služby,
ale aj samotných zamestnan-

Vianoce k svojim najbližším
odišlo 14 obyvateľov, teda
väčšina zostala,“ dodáva riaditeľka zariadenia. „Je pre nás
veľká pocta, keď nám príbuzní našich obyvateľov povedia,
že pri návrate do nášho zariadenia im ďakujú za návštevu,
ale už chcú ísť domov k nám,
pretože naše zariadenie nazývajú svojím domovom.“

cov. Považujeme sa za menšie
zariadenie, chceme aby sa tu
obyvatelia cítili ako doma,
a k tomu nám pomáha úzky
okruh ľudí, ktorí sa navzájom
medzi sebou poznajú a tvoria v podstate jednu veľkú
rodinu.“ Samozrejme, že sa
tu nachádzajú aj prijímatelia
sociálnej služby z odlišných
obcí, ako napríklad z Mojzesova, Trávnice, Dedinky,
Hulu, Radavy, Rastislavíc,
Dvorov nad Žitavou, Bánova,
Podhájskej, Michala nad Žitavou či Šurian. Všetci sa cítia
v tomto zariadení príjemne.
Akým spôsobom teda
prebieha prijímanie prijímateľov sociálnej služby?
„Ak zariadenie má v rámci
svojej kapacity voľné miesto
pre prijímateľa sociálnych
služieb, uzatvorí sa so žiada-

Zriaďovateľom je obec
Dolný Ohaj

Dom seniorov je rozpočtovou organizáciou obce
Dolný Ohaj, ktorá je jej zriaďovateľom. Pani riaditeľka
si spoluprácu pochvaľuje.
„Zúčastňujeme sa rozličných
akcií, ktoré sú obcou organizované. Veľmi dobrú spoluprácu máme s Úradom práce
v Nových Zámkoch, taktiež
s pracoviskom v Šuranoch,

teľom o umiestnenie v zariadení, ktorý spĺňa podmienky
umiestnenia v zmysle zákona
o sociálnych službách, zmluva o poskytovaní sociálnej
služby. Keďže sme zariadenie
obce Dolný Ohaj, uprednostňujeme miestnych obyvateľov
obce.“

Budúcnosť zariadenia

A aké plány do budúcnosti
má s Domom Seniorov v Dolnom Ohaji jeho riaditeľka
Veronika Čelechovská? „Vždy
pamätať na to, že seniori
vkladajú svoj život do našich
rúk a naše ruky, teda ruky
pomáhajúcich profesionálov,
majú byť pevnou oporou a
zároveň jemným dotykom
pre seniora odkázaného na
našu pomoc. Spolu s obcou
sa pokúsime nájsť možnosti,
ako rozšíriť zariadenie aspoň
o niekoľko ubytovacích miest,
následne zriadiť priestor pre
fyzioterapiu, a tým prispieť
k skvalitňovaniu poskytovania sociálnych služieb.
Postupne rekonštruujeme
kúpeľne v jednotlivých izbách, modernizujeme naše
spoločenské priestory a vybavenie spoločných priestorov. V prípade priaznivého
počasia začneme s úpravou
a skrášlením nášho okolia,
resp. jej vstupnej časti, úpravou chodníkov a dobudovanie oddychovej zóny.“
Už teraz je však toto zariadenie vyhľadávaným v širokom
okolí a jeho rodinný charakter ho predurčuje k tomu, že
jeho obyvatelia sa tu vždy
budú cítiť ako doma.
pripravila:
Mgr. Mária Májeková
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V základnej škole sa rekonštruuje telocvičňa

Okrem drobných „kozmetických“ úprav v minulosti a doplnenia športového vybavenia,
ktorými telocvičňa našej Základnej školy Mojzesovo – Černík
prešla, sa v dnešných dňoch
veľmi tešíme rekonštrukcii sociálnych zariadení a šatní. Ešte
koncom roka 2016 vôbec nebolo
isté, či bude obec Mojzesovo
úspešná v žiadosti o dotáciu z
Ministerstva školstva na rekonštrukciu telocvične, aj preto pán
starosta Ing. Jozef Čunderlík

spolu s pánom
riaditeľom školy
Mgr. Stanislavom
Petrášom prežívali veľmi napäté
a očakávania plné
uvítanie Nového
roka 2017. A predsa sa podarilo!
„Za posledných
desať rokov sme boli kvôli
havarijnému technickému
stavu sociálnych zariadení a
spŕch v telocvični, nútení tieto
priestory zamykať, išlo hlavne
o bezpečnosť detí! Cez takmer
päťdesiatročné bojlery pretekala
voda cez elektroinštaláciu, preto
sme ich museli odpojiť. Pôvodné
keramické kanalizačné potrubie
bolo pod budovou telocvične
rozlámané a prerastené koreňmi
stromov. Z tohto dôvodu bola
v podstate kanalizácia úplne
nefunkčná. Za havarijný stav
sociálnych zariadení som sa
už hanbil,“ vyjadril sa riaditeľ
školy. V súčasnosti, a to zhruba

od polovice januára, prechádzajú sociálne zariadenia a šatne
komplexnou rekonštrukciou.
Vybúraním starých toaliet a
priečky so zárubňami rozšírili
robotníci vstupnú halu telocvične, tým sa toalety priestorovo
posunuli a doplnili o umývadlá.
Budujú sa nové sprchovacie
kúty a to konkrétne tri k dievčenskej šatni a tri sprchy ku
chlapčenskej šatni. Pracuje sa
aj na nových sadrokartónových
stropoch v priestoroch šatní a
spŕch a na úplne novom rozvode vody a elektriny. „Veľmi
sa týmto zmenám teším! Túto
rekonštrukciu naša telocvičňa

zúfalo potrebovala,“ hovorí
riaditeľ Mgr. Stanislav Petráš
(na snímke). Na vnútornej rekonštrukcii telocvične pracujú
tri firmy na základe výberového
konania. Dokončovacie práce sú
naplánované na koniec marca
tohto roku, aj spolu s položením
nových dlažieb a obkladov stien.
Tešíme sa na zrekonštruované
priestory sociálnych zariadení a
šatní, ktoré budú slúžiť žiakom a
športovcom!

Strom želaní v Mojzesove

O tomto formáte Slovenskej verejnoprávnej televízie sme už čo – to v našom
obecnom časopise napísali. Každá epizóda
Stromu želaní mala rovnaký scenár – v
areáli vždy inej základnej školy postavili
organizátori strom, na ktorý zavesili detičky svoje priania s túžbami svojich blízkych. Prvenstvo vo vysielaní získala práve
naša ZŠ Mojzesovo – Černík. Natáčanie
prebehlo ešte v máji minulého roka a re-

lácia bola odvysielaná v polovici októbra
2016. Keďže aj ja som bola jedným z rodičov, ktorí vyslovili súhlas so zapojením
svojho dieťaťa do tohto „mediálneho sveta“,
vtiahlo ma dianie okolo relácie do svojho
vnútra. Bolo úžasné pozorovať deti ako
sa veľmi tešia pozornosti Sajfu, s akým
veľkým nadšením očakávali jeho príchod.
Jeho prítomnosť si všetci užívali plnými
dúškami a popritom bolo nesmierne dôležité udržať každého prianie v tajnosti
počas celého leta. Toto sa až do konca júla
úspešne podarilo aj Tomáškovi Hanckovi
z Mojzesova, žiakovi dnes už 6. triedy,
ktorý vysníval pre svojho bratranca Andreja stretnutie s významným holandským
producentom Don Diablom. „Aďo prišiel
v priebehu jedného roka o oboch rodičov,
moji rodičia si ho zobrali do opatery a tak
sme sa stali bratmi a máme spolu perfektný vzťah!“ povedal Tomáško. Tomáško

cítil potrebu svoje prianie venovať práve
jemu. Andrej, allias DJ Andy, už v tom
čase bol veľmi žiadaný a hrával aj spolu
so svojim tímom na rôznych hudobných
akciách a festivaloch v Trnave, Nitre a jej
širokom okolí. „Andrej vôbec netušil, čo sa
bude diať,“ spomína na tento vysnívaný
deň Tomáš. Organizátorom Stromu želaní
sa žiaľ nepodarilo zabezpečiť stretnutie s
holandským producentom, zato náplasťou
bolo účinkovanie Andyho na hudobnom
festivale na Zemplínskej šírave spolu s DJ
EKG. „Nič to zato“, ak ste konkrétne túto
reláciu sledovali, určite mi dáte za pravdu,
že hlavnú myšlienku a srdce celého diania
tvorí láska a spolupatričnosť iba jedenásťročnéhoTomáša k jeho „nevlastnému“
bratovi Andymu. To si zaslúži úprimný
obdiv!
stranu pripravila:
Ing. Michaela Vašeková
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Mojzesovskí chlapi sa pri krájaní mäsa a varení veru nedali pred ženami zahanbiť,
ani starosta obce Ing. Jozef Čunderlík (vpravo) nestál bokom...

Mojzesovská zabíjačka a veselica 2017,
zabíjalo sa až šesť prasiat!

Tohtoročná zabíjačka a veselica
v Mojzesove bola už štvrtým
ročníkom ukážkovej spolupráce šikovných odborníkov na
zabíjačkové špeciality a dobrých
ľudí, ktorí majú chuť nezištne pomáhať. Každý ročník je
výnimočný svojím zámerom.
Tentoraz sa hlavní sponzori, pán
starosta a poslanci a zároveň
organizátori zabíjačky, zhodli na
tom, že 70% z celkového výťažku
z predaja špecialít a tomboly
poputuje našej malej „občianke“
Nikolke Meliškovej, ktorá sa
narodila s vážnym zdravotným
hendikepom a 30% z výťažku
obec investuje do vybudovania
oddychovej zóny pri Sv. Urbankovi na Viniciach.
Fašiangová zabíjačka v Mojzesove bola tento rok výnimočná ešte
niečím – zabíjalo sa až 6 prasiat!
Začínalo sa už v stredu skoro
ráno základnými prípravami.
Precízne krok za krokom mojzesovskí „pracanti“ pokračovali
výrobou klobás, jaterníc, tlačenky, zabíjačkovej kaše, huspeniny
a bravčovej masti - aj počas
nasledujúceho štvrtku a piatku.

Prišla dlhoočakávaná SOBOTA.
Už pred 9. hodinou rozvoniavala
okolo domu kultúry vynikajúca
kapustnica, v pozadí zneli ľudové
melódie a občania Mojzesova už
netrpezlivo vystávali rad, aby si
mohli kúpiť z čerstvých zabíjačkových špecialít. Medzitým sa už
poblíž schyľovalo k predvedeniu
pravej zabíjačky jednej z prasníc,
a to so všetkým čo k tomu
patrí. Okolo 10. hodiny vyrazil
od obecného úradu stuhami
vyzdobený koč s muzikantmi z Podjavorskej muziky a v
sprievode bláznivých fašiangových masiek a dievčat v krojoch
sa mohol začať nefalšovaný
fašiangový sprievod dedinou.
Sprievod, ktorým zvolávali ľudí
na veselicu, trval približne tri a
pol hodiny. Občania Mojzesova
boli fantastickí, účastníkov sprievodu vyčakávali pred svojimi
príbytkami, núkali ich sladkými
dobrotami, pálenkou a spoločne
si nôtili írečité ľudové piesne.
Po návrate sprievodu sa už
schyľovalo k oficiálnemu otvoreniu Mojzesovskej zabíjačky a
veselice. Pán starosta Ing. Jozef

Čunderlík privítal vzácnych
hostí z Nitrianskeho samosprávneho kraja, významné osobnosti
politického života z blízkeho
aj širokého okolia, všetkých
prítomných občanov Mojzesova
a slávnostne otvoril „hostinu“.
V rámci kultúrneho programu
vystúpila spevácka skupina Lipka, svojim svojským humorom
prispel aj herec, mím a zabávač
v jednom - Adrián Ohrádka z
Bánova a potom, až do neskorej noci , pokračovali pre nás
už typickí fašiangoví chlapci z
Podjavorskej muziky. Stoly sa
„prehýbali“ zabíjačkovými dobrotami, samozrejme na stoloch
nechýbala kapustnica z diviny
a ako vždy bola aj marcipánová
torta. A nevynímajúc raritu v
množstve spracovaného mäsa
na zabíjačku (približne 1500 kg),
výnimočnosťou tohto ročníka
boli aj sladké a slané dobroty od
našich mojzesovských mamičiek
a babičiek. Aj ony chceli týmto
nezištným spôsobom prispieť na
dobrú vec!
Boli to náročné, ale zároveň
úžasné štyri dni námahy a práce,
kedy všetci zainteresovaní do-

kázali a ukázali čaro spolupráce
a obetavosti. V mene občanov
mi dovoľte týmto vysloviť veľké
ĎAKUJEM!!!
Juraj a Ľudka Kozároví, Branislav Zlatinský, Miroslav Vašek,
Štefan a Silvika Hanckoví, rodina
Opátová, Stanislav Becík, firma
Molda, Ing. Jozef Barcaj, Mgr.
Alenka Jaššová, Ján Rupek, Ján
Rupek ml., Ing. Michal Vašek,
Jozef Čunderlík ml., Poľovná
spol. Mojzesovo, MO Slov. zväz
záhradkárov, Miestna organ.
Chovateľov, MO Slovenský orol,
OŠK Mojzesovo, Dušan Lontoš,
Ing. Slavomír Hačko, Magdaléna
Horníková, Pekáreň Oremus,
Radoslav Komáromy, Roman
Búda, Jožko Záhorec, Lucka
Hoppanová, Peter Polák, firma
Mäspoma, Ivan Kajanovič, Ján
Ostrožlík, Ján Ostrožlík ml.,
Vierka Kečkéšová, František
Švec, Štefan Németh, Pavol
Melišek, Ján Kajanovič, Lukáš
Kajanovič, Beňo Valent, Mária
Hlavačková, Sonka Melišková,
Tatiana Martišová, účastníci
sprievodu (Lucka Hanková, Štefan Orosz, Jožko Hajnala, Mirka
Hačková, Erika Máčiková, Jakub

V tomto roku nechýbali ani sladké a slané dobroty
od žien z Mojzesova, a boli vynikajúce!
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Martiš s priateľkou, Martin
Duchoň, Filip Chovanec, David
a Tomáš Petrášoví, Tomáš Kozár,
David Žigrai, Patrik Hlavačka,
Sofia Hlavačková, Štefka Farkašová, Bibianka Porubská, Izabelka Buránská, Jakubko Lontoš,

„...časopis, ktorý osloví občana...”

Tomáško Hancko, Samko Hlavačka)mamičky a babičky, ktoré
koláče piekli Anka Bachúriková,
Janka Mikátová, Anka Lὄblová,
Lidka Špaňová, Zuzka Kalužáková, Kvetka Kmeťová, Silvika
Hancková, Jarka Komáromyová,

7

Helenka Teplanová, Milka
Valentová, Štefka Horváthová,
Sonička Jakubíková, Mária
Húdiková, Hedka Laurová,
Helenka Eliášová.
Ing. Michaela Vašeková

Športový areál v Mojzesove dostáva nové šaty
Rozhovor s predsedom OŠK Mojzesovo Jurajom Kozárom
Hoci Juraj Kozár
futbal v živote
nehrával, predsa
sa stal predsedom Obecného
športového klubu
Mojzesovo, ktorý
vedie už približne
štyri roky. Za ten
čas v spolupráci
s ochotnými ľuďmi
a obecným úradom sa mu podarilo športový areál zveľadiť
a verme tomu, že aj pritiahnuť do klubu viac
mladých hráčov.
o Ako ste sa k funkcii predsedu OŠK Mojzesovo dostali?
- Zo strany bývalého vedenia bol o chod
klubu malý záujem, nejako to nefungovalo,
a tak som bol po dohode zvolený za predsedu.
Paradoxom je, že som futbal nikdy nehrával,
ale niekedy to tak v živote býva, že človek sa
k tomu dostane, ani nevie ako.
o Čo sa za Vášho pôsobenia podarilo v tomto smere vybudovať? Na čo ste najviac hrdý?
- Začali sme kompletne opravovať a renovovať
športový areál. Vybetónovali sme platňu a vytiahli stĺpy, kde sa ešte bude robiť prístrešok
za pomoci pána starostu. Minulý rok sme
svojpomocne opravili vonkajšiu fasádu na
klube OŠK Mojzesovo a začiatkom tohto roka
sme kompletne prerobili elektriku a vnútorné
omietky.
o Kto všetko sa na týchto prácach podieľal a
odkiaľ ste na ne získali finančné prostriedky? Pretože to určite muselo stáť nemálo
peňazí...
- Na týchto prácach sa zúčastnilo veľké množ-

stvo ľudí, no najviac by som vyzdvihol Štefana
Németha, Beňa Slováka, Jána Rupeka, Mariána
Hoppana, Jožka Šebíka, Vladimíra Vašeka,
Milana Laura a Romana Kotlára. Všetky tieto
práce sme spravili svojpomocne za pomoci
obecného úradu, ktorý nám prispel najmä po
tej finančnej stránke. Pán starosta nám nakúpil všetok materiál potrebný na rekonštrukciu,
takže to nám veľmi pomohlo a vykonanú
prácu sme spravili zadarmo.
o Akými úspechmi sa môžu futbalové mužstvá v Mojzesove pochváliť?
- Okres hrávame už roky a napríklad
v predminulej sezóne sme skončili tretí. No
úspechom je podľa mňa už len to, že hráme
futbal so svojimi hráčmi. V mužstvách žiakov
a dospelých nemáme nikoho z iných dedín,
tvoria ich len naši hráči. Dorastenecké mužstvo u nás nefiguruje, ale zato žiakov, ktorých
trénuje Maroš Slovák, máme dosť. Žiaľ, už nie
je toľko detí, ktoré by ten futbal hrali, je to
tak všade... Možno že, keď sa vynoví športový
areál a spraví sa nová tribúna, deti a ľudí to
k futbalu viac priláka.
o Ak by ste museli vyzdvihnúť niekoho z
vášho tímu, kto by to bol?
- Najväčšiu pochvalu si určite zaslúži Maroš
Slovák, ktorý trénuje žiakov a je takým
srdcom toho futbalu, aj s jeho otcom Beňom
Slovákom. Maroš žije futbalom ako napokon
všetci Slovákovci, ale pochvala patrí samozrejme všetkým.
o Čo by ste chceli na záver odkázať mladým
futbalistom Vášho klubu?
- Nech hrajú futbal. Dnes je to s mládežou
a športom ťažké. Mladí hráči sú ešte ohýbateľní, no keď majú vyše dvadsať rokov, už im nerozkáže nikto. Ale zatiaľ tí naši chlapci futbal

hrajú a ja verím, že to tak bude aj naďalej.
P.S.: Touto cestou starosta obce Ing. Jozef
Čunderlík ďakuje všetkým občanom obce
a fanúšikom futbalu, ktorí dobrovoľne
a ochotne pomohli pri renovácii a opravách
športového areálu. Táto akcia bude slúžiť
všetkým občanom.
text a foto: Mgr. Mária Májeková
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Plesová sezóna v Mojzesove bola výborná, tešíme sa na budúci rok!

V Európe začína plesová
sezóna víkendom po Troch
kráľoch (6. 1.) a trvá spravidla
až do Popolcovej stredy. Pre
toto obdobie sú charakteristické rôzne zábavy, plesy a
karnevaly. Podľa tradície majú
bohato prestreté a zdobené
stoly zabezpečiť hojnosť a
bohatstvo v nasledujúcom novom roku, a zároveň sú vyjadrením protikladu k blížiacemu
sa pôstu. U nás v Mojzesove
vystriedal sviatočné obdobie
lesk plesovej sezóny už koncom minulého roka 2016. Na
„Štefana“ sa konal druhý ročník Štefanského plesu. Hlavní
organizátori plesu sa tento rok
rozhodli nahradiť technickú
hudbu (DJ) živou hudbou a
o zábavu sa im tak postarala
kapela EF Bend a Angelika
Poláková. Pre približne 70
hostí bolo pripravené klasické
menu, bohatá tombola a super
atmosféra. „Na našom poslednom fantastickom plese sa
zúčastnilo viac mladých ľudí
ako minulý rok a už sa tešíme
na tretí ročník!“ hovorí Radoslav Krehák, jeden z hlavných
organizátorov plesu.
Novinkou v organizovaní plesov Občianskym združením
rodičov pri ZŠ Mojzesovo –
Černík bol Benefičný maškarný ples, ktorý sa uskutočnil
13. januára 2017. Pod záštitou
tohto združenia a za výdatnej spolupráce p. riaditeľa
Mgr. Stanislava Petráša, sa
tento ples konal so zámerom

peňažného výťažku venovaného práve deťom našej
školy. Žiaci sa veľmi aktívne
zapájajú do rôznych súťaží, či
už športového alebo vedomostného charakteru, a preto
sa organizátori rozhodli deti v
tomto smere podporovať. Ples
bol charakteristický maškarným „feelingom“ a musím
oceniť (za organizátorov),
že všetci prítomní sa toho
úžasne zhostili. Hostia boli pri
vchode, ozdobenom horiacimi
lampášmi, vítaní dievčatami v
maskách. Celá atmosféra a
dokonalá výzdoba sa niesla
v maškarnom duchu. Tým,
že hostia sa nezdráhali
a prišli v dokonalých a
odvážnych maskách, sa iba
umocnila uvoľnená a fantastická zábava. Na úvod
kultúrneho programu
ponúkol svoje tanečné kreácie mladučký pár z tanečnej školy Viva a neodmysliteľnou súčasťou bolo milé
vystúpenie „pomponistiek“
z našej základnej školy a
valčík v podaní žiakov 5. a
6. triedy. K perfektnej zábave prispela svojou živou
hudbou skupina Tequilla
Show Band a predpolnočné ocenenia za najoriginálnejšiu a najodvážnejšiu
masku. Nechýbala bohatá
tombola, fantastické menu,
kapustnica, pagáče, zákusky, čokoládová fontána s
ovocím a darčekom pre
každého hosťa – zalami-

novanú fotografiu z plesu.
Musím vyzdvihnúť úžasnú
spoluúčasť sponzorov na
tomto plese! Už sa nevieme
dočkať opakovania tejto akcie
a dúfam (zase ako spoluorganizátorka), že spolupráca na
takejto spoločenskej akcii sa
stane medzi „mojzesovskými“
a „černickými“ rodičmi detí
tradíciou!
Plesovú sezónu v Mojzesove
tentokrát ukončil Poľovnícky
ples organizovaný Poľovnou
spoločnosťou Mojzesovo. Tohtoročný Poľovnícký ples, ktorý

sa konal 28. januára 2017,
bol už jedenástym plesom v
organizovaní spoločenských
udalostí tejto spoločnosti.
Tento ples sa stal pre ľudí,
ktorý ho pravidelne poctia
svojou účasťou, neoddeliteľnou súčasťou spoločenského
diania. Vstupenky majú
organizátori každoročne
vypredané niekoľko týždňov
dopredu. Členovia poľovníckej spoločnosti sa aktívne
zapájajú do celkových príprav
na túto udalosť a nedovolia si
v žiadnom prípade „podliezť
nastavenú latku“. Pre hostí
je vždy pripravené fantastické menu z diviny, kvalitné
vínko a „popolnočný“ guláš.
Poľovnú atmosféru dotvára
výzdoba sály k tejto téme, organizátori sú odetí v zelených
„poľovníckych“ oblekoch. A
tak tomu bolo aj tento rok.
K výbornej zábave dopomohla hudobná skupina AZ
Štýl zo Šurian, samozrejme
nechýbala tombola. Kultúrny
dom v Mojzesove „praskal vo
švíkoch“ a organizátori sa už
teraz tešia na dvanásty ročník!

výzdoba na školskom plese

Štefanský ples

pripravila: Ing Michaela Vašeková
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Obec Jatov
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Starostka obce Jatov Adriana Matúšeková hodnotí
uplynulý polčas volebného obdobia 2014 - 2018...

Starostka obce Jatov –
Adriana Matúšeková
pôsobí vo svojej funkcii
prvé volebné obdobie. Naše
prvé stretnutie s ňou sme
zaznamenali v minulom
čísle časopisu /v októbri
2016/ a tak sme sa za pani
starostkou vybrali opäť, aby
nám porozprávala, aké nové
aktivity sa v obci Jatov udiali,
čo pripravujú na tento
rok, a aby tiež zhodnotila
uplynulý polčas volebného
obdobia.
o Pani starostka, ako by ste
zhodnotili uplynulé obdobie
a ako reagovali vaši občania
na vydanie prvého čísla
časopisu o informáciách
z vašej obce?
- Už po druhýkrát sa Vám
prihovárame v Žurnáli
z našich obcí a chceme si
spolu s Vami pripomenúť
obdobie, počas ktorého sme
naplánovali akcie, ktoré budú
realizované v tomto roku. Sme
veľmi radi, že prvé vydanie
Žurnálu malo výborný ohlas,
pretože občania majú tak
aktuálny prehľad diania
ako i plánov do budúcna.
V každom výtlačku Žurnálu
bude prezentovaná niektorá
z organizácií, ktorá pôsobí
v našej obci. Jej vývoj,
pôsobenie, aktivity, výsledky.
o Čo sa dialo počas
zimných mesiacov od nášho
posledného stretnutia, čím

žila vaša dedina?
- Ani počas zimného obdobia
a sviatkov sme nezaháľali.
Kompletizovali sa rôzne
podklady k plánovaným
projektom, na ktoré boli
podané žiadosti. V prvom
rade sa zameriavame hlavne
na doplatenie záväzku za
vodojem III. etapy a ďalšou
prioritou je dlho očakávané
postavenie 12-bytového
domu pre našu obec, kde
po spoločnom rozhodnutí
spolu s poslancami OZ sme
pracovali na znovuobnovení
projektu. Bola podaná
opätovná na ŠFRB a tiež
žiadosť na dotáciu o finančný
príspevok na technické
vybavenie BD. Ešte
v jesennom období minulého
roka bolo podaných niekoľko
žiadostí na zveľadenie obce
ako i skvalitnenie životného
prostredia. Plánujeme úpravu
priestranstva pred obecným
úradom, ktorý
je pod názvom
„PROJEKT
OBNOVY
DEDINY“,
kde účelom
je výsadba
stromov,
živého
oplotenia,
osadenie
nových
lavičiek,
osvetlenia

v areáli obecného úradu.
Ďalšia žiadosť bola podaná
na Environmentálny fond,
kde oblasť je pre rozvoj
odpadového hospodárstva
na činnosť, predchádzanie
a zhodnotenie biologicky
rozložiteľného komunálneho
odpadu. Ak sa nám podarí
získať dotáciu, tak by
sme do obce zabezpečili
traktor, vlečku, štiepkovač,
čelný nakladač, zároveň
zabezpečenie kompostérov do
každej domácnosti. Taktiež
bola požiadavka o dotáciu na
podporu kultúry pre súbor
Jatovčanka, ktorá spestruje
kultúrny program na všetkých
obecných akciách a podpory
športu pre obecný futbalový
klub. Budeme veľmi radi,
keď budeme úspešní pri
získaní dotácií, ale musíme
rátať v rozpočte i s vlastnými
zdrojmi k daným finančným
prostriedkom. Obec si vždy
na jeseň spomenie i na
tých manželov, ktorí boli
sobášení v našej obci, ako
i na manželov, ktorí boli
sobášení na matričnom
úrade v inej obci, či meste
ale majú u nás trvalý pobyt
a oslávili v príslušnom
roku diamantovú, zlatú, či
striebornú svadbu. Účasť
prisľúbili: 1 pár na diamantové
výročie, 1 pár na zlaté výročie

a 4 páry na strieborné výročie
sobáša. Slávnostný program
bol sprevádzaný spevom
členiek ZPOZ (na dolnej
snímke) i recitáciami detí zo
ZŠ Jatov.
o Prispeli nejakým
spôsobom aj občania obce
k aktivitám obce?
- ZŠ a MŠ Jatov nám opäť
spríjemnili predvianočné
obdobie vianočnými trhmi.
Deti sa náležite pripravili.
Napiekli medovníčky
a koláčiky spolu s rodičmi
a pani učiteľkami. Vyrobili
rôzne ozdoby na stôl ako
i krásne živé ikebany,
ktoré boli na predaj. Mali
pripravený veselý program,
ktorým otvorili „Vianočné
trhy“. Hosťom ponúkali
chutnú vianočnú kapustnicu
a punč. Aj takouto príjemnou
predvianočnou atmosférou
žila celá naša dedina vďaka
našim školám. Tradičné
a obľúbené podujatie
spojené s mikulášskou
nádielkou usporiadala
obec Jatov. Mikuláš zavítal
do kultúrneho domu
s divadielkom KLOKANČEK
z Nitry. V programe odohrali
rozprávku „O veternom
kráľovi“. Po programe
obdaroval Mikuláš detičky
balíčkami so sladkosťami a tak
urobil radosť všetkým deťom.

pokračovanie na str.10.
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Obec si vždy na jeseň spomenie i na tých manželov, ktorí boli sobášení v Jatove, ako i na manželov, ktorí boli sobášení na matričnom
úrade v inej obci, či meste, ale majú v Jatove trvalý pobyt a oslávili v príslušnom roku diamantovú, zlatú, či striebornú svadbu.

Každoročne balíčky pre naše
deti venujú sponzori, ktorým
sa chceme i touto cestou veľmi
pekne poďakovať. V závere
roka som sa prihovorila
občanom a popriala im
k vianočným sviatkom mnoho
zdravia, síl a odhodlania do
nového roka. Mojim prianím
je, aby sme v budúcom roku
pokračovali v aktivitách, ktoré
máme za cieľ – zveľaďovať
obec v prospech všetkých
občanov. Ak budeme úspešní
a splní sa nám, čo sme si
naplánovali a predsavzali,

budeme sa tešiť z každého
dosiahnutého výsledku
a privítame každú pomoc
jednotlivcov v akejkoľvek
forme.
o Sme v prvých mesiacoch
roka 2017. Aké plány a vízie
máte pripravené pre svoju
obec a občanov?
- Spoločne sme prekročili
prah nového raka. V napĺňaní
vízie sme pokračovali hneď
od začiatku a žiadali sme
znova na dlho očakávaný
bytový dom o dotáciu
a o finančné prostriedky zo

ŠFRB. Dobrým rozhodnutím
po prehodnotení s poslancami
OZ bolo zorganizovanie
prvého spoločného plesu
OcÚ so ZŠ a MŠ Jatov,
ktorý bol veľmi úspešný.
Chceme sa týmto zároveň
srdečne poďakovať všetkým
sponzorom, ktorí prispeli
svojimi darmi do tomboly.
Taktiež v januári sa začalo
naostro s prípravami
kultúrneho programu
na blížiace sa 20. výročie
fašiangových sprievodov
a estrád v obci. Tým, že bolo

okrúhle výročie, uskutočnil sa
i krst CD speváckeho súboru
JATOVČANKA.
V budúcom čísle vydania
Žurnálu z našich obcí
si budete môcť prečítať
podrobnejšie informácie
zo spomínanej akcie
„FAŠIANGY“, ako i o ďalších
kultúrnych, spoločenských,
či športových podujatiach na
rok 2017.
pýtala sa: Dáša Líšková

Zakladajúcim členom Jednoty dôchodcov v Jatove bol
Štefan Vince, dnes je predsedníčkou Eva Košťálová.

Jednota dôchodcov na Slovensku
- základná organizácia v Jatove
bola založená v roku 1998. Jej
zakladajúcim členom a zároveň aj
predsedom sa stal, dnes už nebohý, pán Štefan Vince. Po štvorročnom pôsobení toto predsedníctvo
po ňom prevzala p. Eva Košťálová,
ktorá na tomto poste pôsobí
dodnes. Organizáciu tvorilo zo
začiatku 135 členov. Po 19 rokoch
zostalo verných 106 členov, ktorí
sú vzhľadom na svoj vek veľmi aktívni a ochotní organizovať akcie
nielen v rámci JD, ale sa zapájajú
aj do školských a obecných akcií.
Vo výbore JD je 13 členov. Výbor
sa stretáva najmenej 10 krát do
roka. Vtedy sa organizujú výročné
schôdze, pripravujú sa akcie, ktoré
sa uskutočnia počas roka a rozdeľujú sa jednotlivé úlohy.
Každoročne sa uskutočňuje prednáška o bezpečnosti na cestách
a o ochrane majetku, ktorú nám

prídu porozprávať z policajného zboru. Inak to nebolo
ani tento rok.
Pravidelne dvakrát do roka
prebiehali brigády, ktoré sa
týkali jarného a jesenného
upratovania na cintoríne a v
dome smútku. Čistili sme areál cintorína , strihali sme živý
plot, upravovali sme okolie a
máli sme dobrý pocit z toho,
že sme ešte stále užitoční.
No musím priznať, že akcia
na ktorú sa najviac tešíme je
„Deň detí“. Pre detičky, ktoré
sú niektoré zároveň aj našimi
vnúčatami, pripravujeme
sladké dobroty, koláčiky a
veľmi obľúbené palacinky.
Potom sa samozrejme aj
zahráme a sršíme šťastím.
Organizátorom tohto dňa pre
deti je síce obec, ale my sme
jej neoddeliteľnou súčasťou. Najlepšia vizitka našej
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obojstrannej spolupráce, je na dobrej úrovni. My prispievame
našou prácou , skúsenosťami, prítomnosťou na týchto akciách a
obec nám zasa vypomôže finančne, začo sa chceme touto cestou
poďakovať. Posedenie pri jedličke je akcia, pri ktorej sa stretnú
všetci členovia JD. Je to čas, kedy sa neriešia problémy a otázky
týkajúce sa chodu organizácie. To je čas, kedy si spoločne posedíme, zaspomíname na veselé príhody počas roka, zaspievame a
zabavíme sa na kultúrnom programe, ktorý si pre nás každoročne pripravuje spevácka skupina Jatovčanka. V tomto období si
tiež spomenieme na tých, ktorí oslavujú svoje životné jubileum
a to 60, 70 a 80 rokov života, kedy ich potešíme malou kytičkou.
Nedá mi nespomenúť, že odkedy je JD aktívna, tak sa snažíme
cestovať na letnú alebo jesennú rekreáciu. Tu si oddýchneme,
načerpáme nové sily a energiu , aby sme opäť mohli fungovať
ďalší celý rok a vymýšľať nové akcie.Budúci rok čaká dôchodcov
veľká udalosť. Oslávime 20. výročie založenia JD v Jatove. Veľmi
sa tešíme a už teraz uvažujeme nad tým, ako celá táto udalosť
bude prebiehať. Dúfame, že sa všetko podarí a dobre sa zabavíme.
pripravili: Eva Košťálová a vedenie obce Jatov

JATOVČANKA je pýchou obce

V našej obci už dlhé roky
pôsobí spevácky súbor „Jatovčanka“, ktorý si v roku 2017
pripomenie už 20. výročie
svojho vzniku.
Zakladajúcou vedúcou Jatovčanky bola dnes už nebohá
pani Helena Boriová. Súčasnou umeleckou a organizačnou vedúcou je Magdaléna
Weibelová. Na harmonike nás
počas celej pôsobnosti súboru
sprevádza p. Pavol Bahula.
Súbor má 20 členov, jeho
cieľom je udržiavať naďalej

ľudové tradície a pripomínať
mladým ľuďom kultúrne a
folklórne dedičstvo. Do svojho
repertoáru súbor zahŕňa postupne i staré dedinské piesne,
aby tak spestrili svoju ponuku
ľúbezných piesní.
Najvýznamnejšou akciou
sú fašiangy, ktoré celá obec
netrpezlivo očakáva a ktoré
sa každoročne usporiadajú
spoločne s obcou, kde počas
dňa súbor prechádza dedinou, pričom sú členovia odetí
v krojoch – a tak si pripomí-

Spoločenská kronika obce Jatov
október 2016 – január 2017
Narodili sa:

Paulína Mária Hrabovská.................... október 2016
Oľga Soboňová...................................... október 2016
Sarah Maletová........................................január 2017

name všetci čas fašiangov a
pozývame občanov na večernú estrádu. Ďalej sa členovia
súboru podieľú na obecných
oslavách, či už spomenieme
Podvečer 1.mája, alebo Oslavy
SNP ako aj Deň Ústavy SR.
Taktiež mi nedá opomenúť
spievanie v našom malom
kostolíku pri rôznych cirkevných príležitostiach /napr.:
Vianočná omša/. Pravidelne
a úspešne sa členovia súboru zúčastňujú i na rôznych
podujatiach mimo obce, na

Opustili nás:

okresných, krajských prehliadkach, súťažiach, či festivalov
speváckych súborov.
Na čo môžeme byť právom
hrdí - najväčším našim úspechom je účinkovanie Jatovčanky v hitparáde televízie TV
8. Na základe účinkovania bol
natočený i videoklip, ktorý bol
zverejnený v TV8.
Súbor Jatovčanka tvorí už 20
rokov neoddeliteľnú súčasť
našej obce a na ich činnosť
sme patrične hrdí.
- obec Jatov -

Ing. Milan Sýkora................................. † 01.10.2016
Irena Boriová........................................ † 26.10.2016
Jozef Bachorec..................................... † 16.11.2016
Rudolf Mažár....................................... † 26.12.2016
Zuzana Šemrincová.............................. † 25.01.2017
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Poľovnícke združenie Jatov je aktívne od roku 1950
V obci JATOV už od roku
1950 funguje Poľovnícke
združenie, ktoré má momentálne 26 aktívnych členov. Výbor sa skladá zo siedmych členov, dozorná rada
má troch členov. Predsedom
tohto združenie je Dušan
Mikulec a dlhoročným
hospodárom je Bohuslav
Mazánik. Poľovnícke združenie obhospodaruje revír
s celkovou rozlohou 1752
ha, z čoho lesnej pôdy tvorí
49 ha a vodnú plochu tvorí
50 ha. Ide o remízky v časti
Čierny vŕšok, Trojrohová a
Barančiarka. V poľnom re-

víri sa nachádza srnčia zver,
zajac poľný, bažant obyčajný,
jarabica poľná, králik, kačica
divá, prechodne i diviačia
zver. Každú zimu sa poľovníci schádzajú na poľovačkách,
kde sa poľuje hlavne na zajace a bažanty. Zajac je rozšírený po celom poľovnom
revíri a tak poľovačky bývajú
bohaté na lov. No Poľovnícke združenie zastrešuje aj
jednu veľmi dôležitú úlohu
v rámci starostlivosti o túto
zver – a to hlavne v zimných
mesiacoch, kedy je nutné
zver prikrmovať a preto sa
budujú kŕmne zariadenia po
celom revíri. Naopak – po-

čas letných horúčav Poľovnícke združenie zabezpečuje
pre zver vodu v napájadlách.
Pozornosť sa venuje tiež
odstrelu škodnej zveri – a

to podľa potreby. V revíri
sa okrem napájadiel nachádzajú násypce pre bažantiu
a jarabičiu zver, kŕmidlá pre
srnčiu zver, a tiež soľníky.

Trvalé remízky sú na Čiernom vŕšku a Trojrohovej.
V revíri bola v roku 2011
uznaná bažantnica s rozlohou 34 ha, ktorá sa nachádza
na Čiernom
vŕšku. Tvorí ju chatka a
sklad. Chatku využívajú
poľovníci pri poľovačkách
a výradoch. V sklade sa
uskladňuje objemové a jadrové krmivo pre zver. Členovia združenia sa popri tejto
práci veľmi ochotne a radi
zapájajú aj do akcií, ktoré
organizuje obec. Pripravujú
všetkým dobre známy srnčí
guláš, ktorý sa podáva na
podujatí, kde sa zíde celá
dedina. Takto prispievajú
k príjemnému chodu akcií,
kde si ľudia radi pochutnajú
na ich špecialite.

Redakčná úprava článku: Dáša Líšková
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Obec Rastislavice

Vážení spoluobčania a priaznivci Rastislavíc,

od začiatku roka ubehli už
takmer dva mesiace a tretí rok
volebného obdobia sa rozbehol
nezadržateľnou rýchlosťou.
Dovoľte mi do zvyšných mesiacov
zaželať vám všetko dobré, veľa
pracovných a osobných úspechov.
Spolu s ostatnými starostami a
poslancami máme za sebou vyše
polovicu volebného obdobia
a možno je to taký polčas
bilancovania našich plánov a
predsavzatí, ktoré sú ohraničené
najväčším problémom nielen
obcí, ale takmer všetkých ľudí,
a to financiami. Som rád, že sa
nám podarilo v obci zrealizovať
niekoľko projektov, ktoré
prispievajú k vyššej životnej
úrovni občanov. Dokončilo
sa verejné osvetlenie, a čo ma
najviac teší, osvetlenie dostali
aj bytovky s nájomnými bytmi,
kde zároveň obec iniciovala u
dodávateľa a aj sa podieľala na
výstavbe komunikácie. Inštalácia
kamerového systému prispieva
k bezpečnejšiemu životu a
k ochrane majetku našich
občanov. Teší ma aj odovzdanie
multifunkčného ihriska do
užívania všetkým občanom,

ktorí chcú zdravo žiť pohybom.
Dúfam, že ihrisko bude slúžiť
širokej verejnosti a zároveň ako
náhrada chýbajúcej telocvične
pre žiakov našej školy. Obec sa
spolupodieľala na revitalizácii
okolia školy a brigádnicky sa
skultúrnilo prostredie cintorína.
Námestie a areál pred obecným
úradom boli skrášlené osadením
sôch a Rastislavice získali
nádych peknej, upravenej
a modernej dediny, ktorá
sa nemusí hanbiť za svoje
prostredie. K tomu prispievajú
aj namontované koše po celej

dedine, aby odpadky nekončili
v predzáhradkách. K čistote
životného prostredia slúžia aj
brigády organizované miestnymi
spolkami. A práve spoločenské
organizácie sú tie, ktoré sa
spolu s Miestnym kultúrnym
strediskom vdychujú miestnej
kultúre život. Kultúrny dom sa
stal miestom spoločenského
života, je využívaný mladými
aj staršími každý deň. Či už sa
tam cvičí, alebo hrá stolný tenis,
stretáva sa tam Klub mladých aj
novovzniknutý Klub dôchodcov,
organizujú sa akcie slúžiace k

vyžitiu všetkých Rastislavičanov.
Pred obecnou samosprávou stojí
ešte celý rad nedoriešených úloh,
z ktorých by sme aspoň časť
chceli realizovať v čase, ktorý
zostáva do konca volebného
obdobia. Do popredia sa dostáva
otázka, z akých prostriedkov
zabezpečovať tieto roz¬vojové
úlohy. Pri pohľade na príjmovú
časť pripravovaného rozpočtu
obce je zrejmé, že spoliehať
sa len na tento zdroj by bolo
krátkozraké a touto cestou by
sme nedokázali uspokojiť značnú
časť oprávnených požiadaviek
našich obča¬nov. Preto sa
budeme mu¬sieť orientovať na
mimorozpočtové zdroje a najmä
na prostriedky z európskych
fondov.
Spomenul som len veľmi málo
z toho, čo obsahujú strategické
plány sociálnoekonomického
rozvoja obce. Ale verím, že
sa nám predsavzaté úlohy
spoločnými silami podarí
splniť a na konci našej cesty
budeme rekapitulovať úspešnosť
štvorročného volebného obdobia.
Miroslav Juhász, starosta obce
Rastislavice

V Rastislaviciach založili klub dôchodcov
Koncom roka 2016 na podnet starostu
obce Miroslava Juhásza boli do kultúrneho domu v Rastislaviciach pozvaní všetci
seniori, ktorí dosiahli vek nad 62 rokov.
Cieľom stretnutia bolo založenie klubu
dôchodcov, čo bola srdcová záležitosť
pána starostu. Chcel dať aj starším občanom príležitosť spoločenského vyžitia,
uspokojiť ich kultúrne potreby a niektorých zbaviť pocitu osamelosti.
Že to bola výborná myšlienka, dokazuje
dnes už takmer 90 členov klubu, ktorého
názov je KLUB DÔCHODCOV RASTISLAVICE, občianske združenie. Vo výbore pracuje 11 seniorov, predsedníčkou sa
stala učiteľka na dôchodku Mgr. Gabriela
Kuklišová. Ostatní členovia výboru si

podelili funkcie kultúrneho referenta,
tajomníka, pokladníka, alebo prebrali
na seba zodpovednosť za rôzne oblasti
činnosti: literárnu, výživovú, športovú a
ručné práce.
Aby navnadili ostatných starších spoluobčanov, rozhodol sa novovzniknutý
spolok zorganizovať vo februári fašiangovú „batôžkovú“ zábavu pod názvom „Už
sa fašiang kráti...“. Batôžková znamená, že
občerstvenie si prinesie každý sám podľa
vlastnej chute. Do tanca a spevu im bude
hrať skupina Lipovčanka a dôchodcovia
nacvičujú program na fašiangovú tému,
zložený zo spevov a tancov. Ženy sa
podujali doobeda napiecť pre všetkých
tradičné šišky a netradičné škoricové

motýle. Z pečenia, ktoré má pod palcom
členka výboru zodpovedná za výživu
Mária Pavlíčková, pôjde fotoreportáž do
Rastislavickej kuchárky, aby sa recepty
dostali aj k mladým gazdinkám.
Starosta verí, že činnosť klubu zábavou
neskončí. Seniori majú veľa plánov, ktoré
chcú plniť. Či už sú to besedy, výlety, brigády, športové akcie, atď. Obec im bude
nápomocná v každom smere, pretože
klub dôchodcov je ďalším dôkazom, že
aj malá obec dokáže svojim občanom
všetkých vekových kategórií zabezpečiť
životný štandard, prislúchajúci dnešnej
modernej dobe a zároveň zachovávať
zvyky a tradície našich predkov.
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Rastislavická plesová sezóna

Nezainteresovaný človek
by si myslel, že v obci, ktorá
nemá ani tisíc obyvateľov sa
koná jeden ples, aj to s nízkou
účasťou. Ale Rastislavice túto
mylnú predstavu vyvracajú v
plnej miere.
V obci sa tradične konajú
tri plesy, o úrovni ktorých sa
nesú chýry do celého regiónu.
Prvý ples „Katarínsky“ je viac
menej pre mladšiu vekovú
kategóriu, organizuje ho Klub
mladých, ale zúčastňujú sa ho
aj „starší“ a veľmi ho chvália.
Faktom totiž je, že v Rastisla-

viciach vyrastá šikovná
generácia mladých, moderných a rozhľadených
ľudí. Druhým plesom je
„Školský“ s dlhoročnou
tradíciou. Dá sa povedať, že si našiel stabilné
miesto v obci a zábavychtiví rodičia žiakov naň
chodia radi, lebo vedia,
že jeho plusom je venovanie výťažku z tomboly
miestnej Základnej
škole. Najmladším je
„Reprezentačný“ ples
občianskeho združenia
Máme radi Rastislavice.
Členovia združenia sa
pri jeho organizácii a
príprave snažia docieliť vysokú úroveň,
aby plesajúci v tú noc
zažili pocit luxusu a príjemnej
zábavy.
Poradie plesov nie je náhodné.
Katarínsky ples začína plesovú sezónu v novembri a ten
ostatný sa niesol v téme „Alica
v krajine zázrakov“. Mladí
si dali záležať na výzdobe,
detailoch, pripravili zaujímavý program, veľa tomboly a
človek po vstupe do sály mal
pocit, že sa naozaj ocitol v
zázračnej krajine. Koncom
januára sa v miestnej reštaurácii Talisman konal už XVI.
Školský ples, ktorý organizuje

Základná škola v spolupráci s
Obecným úradom. V prekrásne do zlata ladenej atmosfére
kvetov a sviec, výnimočne
odetých krásnych dám a pánov, riaditeľka školy Katarína
Grznárová a starosta obce
Miroslav Juhász vyzdvihli
dobročinný charakter tohto
plesu. Pomyselnú bodku za

plesovou sezónou dal II. Reprezentačný ples pod organizačnou taktovkou MRR, o. z.
Organizátori kráčajú s dobou
a tohtoročnému plesu dali nádych folklóru. Honosné menu,
kvalitná hudba a zaujímavý
program dodávajú tejto akcii
šmrnc hodný Plesu v opere.

Na rodinnom karnevale sa jašili deti s rodičmi
nostnej promenáde masiek na červenom
koberci, okrem klasického stoličkového
tanca deti súťažili o najkrajšiu masku, vo
fúkaní balónov a zbieraní cukríkového
dažďa. Nechýbal vláčikový tanec na
pieseň Jede, jede mašinka a Kačací tanec.
Detičky s rozžiarenými tvárami súťažili,
tancovali, jašili sa... proste robili to, čo k
radostnému detstvu patrí.
A to je zmysel takýchto akcií.

Súčasťou fašiangových zvykov v Rastislaviciach je aj tradičný detský karneval.
Miestne kultúrne stredisko sa tento rok
rozhodlo urobiť deťom radosť a požiadalo
rodičov, aby sa vrátili do svojich detských
rokov a obliekli si kostýmy a masky. A tak
v jedno sobotné popoludnie začiatkom
februára do rastislavického kultúrneho
domu zavítali nevídané bytosti. Postavičky z rozprávok, bojovníci, rytieri,
princezné, doktorka, gróf Drakula, neod-

mysliteľný Spiderman a dokonca aj malá
Máša, premenili rozprávkovo vyzdobené
centrum kultúry na krajinu zázrakov,
zábavy a detskej radosti. Dospelí oživili
karneval v maskách maca, šaša, ľadovej
kráľovná Elzy, zajaca, mexičana, poľovníčky a lienky, za čo im patrí obdiv a
vďaka. Všetky súťažno – zábavné aktivity,
ktoré pre deti pripravila kultúrna referentka obce, tak absolvovali celé rodiny, z
čoho mali maličkí veľkú radosť. Po sláv-
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Už aj Rastislavičania majú multifunkčné ihrisko

Obec Rastislavice v októbri
minulého roka dala slávnostne do užívania multifunkčné
ihrisko, za účasti podpredsedu
vlády SR Petra Pellegriniho,
poslancov NR SR Tibora
Glendu a Dušana Galisa,
poslankýň VÚC Nitra Karin
Jaššovej a Heleny Bohátovej,
riaditeľa SZRB v Komárne
Štefana Havrana, starostov
okolitých obcí, riaditeľa
Kúpaliska v Podhájskej Jozefa
Barcaja, starostu Rastislavíc
Miroslava Juhásza, poslancov

obecného zastupiteľstva a
iných vzácnych hostí, ako aj
domácich divákov. Výstavba
ihriska bola financovaná vládnou dotáciou a bude slúžiť
nielen pre všetkých občanov
obce, ale aj širokej verejnosti.
V príhovore podpredseda
vlády Peter Pellegrini vyzdvihol fakt, že ani v malej
dedinke akou Rastislavice sú,
sa nezabúda na športové vyžitie svojich občanov a vedenie
obce sa snaží kráčať s dobou a
budovať obec na modernú ko-

munitu so všetkým, čo k tomu
patrí. Po príhovoroch pána
Pellegriniho a starostu obce,
žiaci miestnej školy predviedli
krátky kultúrny program a
roztlieskavačky pod vedením
Lucie Bednárikovej navodili
športovú atmosféru. Potom
už predstavitelia vlády a obce
slávnostne prestrihli pásku a
ihrisko bolo oficiálne otvorené. Dušan Galis ako prvý
kopol loptu na bránku, ale gól
nedal. Šikovný malý Rastislavičan Martin Rybár loptu

chytil. Po slávnostnom akte
podpredseda vlády SR Peter
Pellegrini zamieril medzi
Rastislavičanov. Sympatický
politik odpovedal na otázky a
ochotne pózoval pri fotení. Tak ako prítomní želali
ihrisku, aby bolo využívané
mladými aj starými a vydržalo
dlhé roky, starosta Rastislavíc
Miroslav Juhász verí, že bude
súčasťou rozvoja našej obce a
jej športového vyžitia.

1.ročník Degešského bicigľa vyhnal deti od počítačov
Už aj Rastislavice majú svoje cyklistické preteky a hlavne
cyklistickí maniaci dúfajú, že sa stanú tradičnou každoročne
organizovanou akciou. 1.ročník pretekov pod názvom „Degešský bicigeľ“ sa konal pri príležitosti 68.výročia pomenovania
Rastislavíc a 80.výročia osamostatnenia obce.
Pretekári súťažili v 7 kategóriách, od najmenších detičiek na odrážadlách a trojkolkách, cez mladých teenagerov, až po seniorov.
Športové výkony pri tejto akcii neboli veľmi dôležité. Cieľom
organizátorov bolo, aby sa Degešský bicigeľ stal podujatím, ktoré
odtiahne deti od počítačov a urobia niečo pre svoje zdravie.
Bónusom k tomu bola zábava a príjemne strávené popoludnie
s rodičmi a priateľmi. Čerešničkou na torte pre všetkých bolo
vozenie sa na „Turistmobile“, ktorý si pán Janko Grajciar z

Komjatíc zostrojil sám a vozil na ňom malých aj veľkých. Aby sa
nič na ceste pretekárov nestalo, bezpečnosť zabezpečovali hasiči
z miestneho Dobrovoľného hasičského zboru, ktorí sú ochotní
a nápomocní pri každej obecnej akcii. Pomocnú ruku počas
celých pretekov podali aj členovia Klubu mladých v Rastislaviciach. A tak preteky splnili aj ďalší zámer organizátora, ktorým
bolo Miestne kultúrne stredisko, a to družiť spoločenské organizácie pracujúce v obci. Najväčší potlesk v cieli zožali najstarší
pretekári Mária Pavlíčková a Karol Hlinický, ktorí napriek veku
sadli na bicykle a zasúťažili si s mladými. Sú motiváciou pre
ostatných, ktorí váhajú, či sa prihlásia do 2.ročníka cyklistických
pretekov Degešský bicigeľ 2017.
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Rastislavická kuchárka
Obec Rastislavice zachováva
tradície, ktoré nám zanechali
naši predkovia a ktoré sú
charakteristickým bohatstvom
nášho regiónu. K tomu má
slúžiť aj stránka „Rastislavická
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 poďakovanie:
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 zacho-

vali, ale aj šírili medzi širokou
verejnosťou a tak zviditeľnili
Rastislavice ako dedinu, v ktorej platí heslo: „Kde sa dobre
varí, tam sa dobre darí.“

Rastislavičania navštívili Košice aj Ukrajinu
Netradičný cieľ svojho výletu si zvolili cestovatelia z Rastislavíc a z okolitých dedín. Na podnet poslanca obecného zastupiteľstva Miroslava
Kasáša sa vybrali na východ krajiny a zorganizovali 2-dňový výlet do
Užgorodu na Ukrajine. Skoro ráno sadlo do autobusu takmer 40 ľudí,
ktorí chceli zažiť niečo netradičné a hlavne dobre a lacno nakúpiť na
užgorodských veľkých trhoch, kde sa nielen dobre nakupuje, ale človek
akoby cestoval v čase. Ukrajinská životná úroveň však nebola hlavným
cieľom výletu. Prvou zastávkou bola návšteva metropoly východu –
Košíc. Po dlhom sedení v autobuse výletníkom dobre padla prechádzka
po krásnom centre, kde mohli vidieť Dóm sv. Alžbety, budovu Štátneho
divadla a spievajúcu fontánu. Po tejto zastávke zamierili k slovensko-ukrajinskej hranici. Hlavne tí starší si oživili spomienky na colnú

a pasovú kontrolu z čias socializmu a tešili sa, že znovu môžu colníkom predložiť svoj cestovný pas. Užgorod je hneď za hranicami, kde
ich už čakal hotel Družba. A presne podľa názvu hotela, v družobnej
atmosfére prežili Slováci večer s ochutnávkou miestnych špecialít, napr.
polievky „Soľanka“, ktorá bola vývarom z diviny. Ráno sa vybrali na
spomínané trhy, a veru ani 6 hodín nestačilo na nákupy. Síce sa nakupuje lacno, ale je tam taký výber, že človek neodolá a nakúpi aj, to čo
nechcel. Rastislavičania, plní zážitkov a spokojnosti s nákupmi, sa po
takmer štvrohodinovom čakaní na hraničnom prechode vrátili domov.
Aj napriek colným prieťahom si sľúbili, že na Ukrajinu sa určite ešte
vrátia, aby si prezreli centrum Užgorodu, kde sa nedostali z časových
dôvodov.

Informácie z obce pripravila: Mgr. Mária Derďaková
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„Družstvo v Komjaticiach hospodári so ziskom“,
hovorí Milan Vanko, predseda PPD Komjatice.

Vznik Podielnickeho poľnohospodárskeho družstva
v Komjaticiach sa datuje od
päťdesiatych rokov minulého
storočia a už úctyhodných 25
rokov ho vedie ako predseda
vyštudovaný zootechnik Milan Vanko, pričom v tomto
odvetví pracuje od roku 1974.
Družstvo hospodári so ziskom a je orientované nielen
na rastlinnú, ale aj na živočíšnu výrobu, čo je v dnešnej
dobe už takpovediac raritou.
o Koľko má družstvo aktuálne zamestnancov? Majú aj
mladí záujem o prácu v poľnohospodárstve?
- Momentálne má družstvo 34
zamestnancov. A či majú mladí záujem o túto prácu? Áno
aj nie. Dnes sú iné možnosti
ako boli v minulosti. Voľakedy

boli zamestnanci motivovaní novomanželskými
pôžičkami a
podobne. Bolo
to iné ako
dnes. Doba sa
zmenila, ľudia
majú viacero
príležitostí na
prácu či už v
Nitre, Nových
Zámkoch
alebo v Bratislave... Takisto veľa ľudí
odchádza za
prácou do zahraničia. Myslím
si, že dnes je to všetko o počítačoch a technológiách.
o Aký je rozsah činností
družstva, resp. na akú výrobu
sa družstvo viac orientuje?
- Máme aj rastlinnú, aj živočíšnu výrobu. V rámci rastlinnej výroby sú to obilniny,
olejniny a krmoviny. Pokiaľ
ide o živočíšnu výrobu, zameriavame sa na chov kráv na
trh a produkciu mlieka. Momentálne chováme 312 kusov
kráv a priemerná dodávka je 8
500 litrov. Je to veľký chov, ale
vyplýva to z toho, že som zootechnik a baví ma to. Družstvo bez živočíšnej výroby je
podľa mňa mŕtve družstvo.
Keď sa ukončia jesenné práce
a družstvo sa zatvorí, to už

nie je družstvo. Preto aj cez
zimu a cez vianočné sviatky,
družstvo, ktoré má živočíšnu
výrobu, funguje stále.
o Čo je teda takou najväčšou
prioritou?
- Najviac u nás dominuje rastlinná výroba, ktorá musí to
družstvo ťahať.
o Pani Jaššová je veľmi spokojná s vývozom žumpy, aké
ďalšie služby pre verejnosť
ešte poskytujete?
- Orientujeme sa predovšetkým na dopravu, orbu, poskytujeme teda služby poľnohospodárskymi mechanizmami.
o Akými výsledkami sa môže
družstvo pochváliť?
- Pozitívnymi. Hospodárime
so ziskom. Boli sme dvakrát
druhí v súťaži manažmentov
v slovenskom
agropotravinárskom
komplexe Top
Agro. V rámci okresu
dosahujeme
popredné
miesta v pestovaní obilnín,
umiestňujeme
sa medzi „päťdesiatkou“ najlepších pestovateľov rádu Slovenska obilnín
- kukurica, slnečnica, repka.
V produkcii mlieka sme na
Slovensku na 82. mieste.
o Ako by ste zhodnotili minulý rok?
- Myslím si, že pozitívne, bol
to veľmi dobrý rok. I keď
nám počasie neprialo tým,
že dosť pršalo, bolo to trochu
náročnejšie... Mliečna kríza
nám navyše odobrala peniaze
z mlieka, ale dalo sa... Keby
to nebolo pozitívne, nemáme

zisk. Úroda bola vynikajúca, aj
tie ceny sa k tomu približovali.
o A čo prípravy na tento rok?
Ako pokračujú?
- Máme zabezpečené hnojivá,
osivá a bez nejakých väčších
problémov sa nám darí zabezpečovať i finančné prostriedky. Jediným problémom
je, že aktuálne zápasíme s nedostatkom pracovných síl na
úseku mechanizácie. Chýbajú
nám vyškolení ľudia, odborné
učilištia zanikli... Noví ľudia,
ktorí by o túto prácu mali
záujem, nie sú a starí dožívajú.
Musíme preto doplniť stavy.
o Aké sú vaše plány s družstvom do budúcnosti?
- Udržať ho a rozvíjať. Družstvo patrí k dedine. V 70.
rokoch bolo družstvo zlúčené,

v tej dobe tu pracovalo 600
až 700 zamestnancov. Mali
sme 5 600 hektárov poľnohospodárskej pôdy, teraz už len
1850. Potom prišla revolúcia
a družstvá sa odčlenili. No
my sa to tu snažíme i naďalej
rozvíjať. Je u nás dobrý priemerný zárobok, ľudia dostávajú ďalšie benefity a naturálie
mimo platu počas celého roka,
ako napríklad pracie prášky,
múku, mäsové balíčky... Nie je
všetko len o peniazoch.
pripravila: Mgr. Majka Májková
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Hygiena je dôležitá nielen pre ľudí,
ale aj pre našich zvieracích miláčikov
Chcel by som sa opýtať, ako sa čistí chrup zvierat, ako často, čo použiť, aký
materiál, prostriedky – ako sa kontroluje stav chrupu u psa? A čo mačka,
kocúrik? A ako sa treba starať o ich chrup? Ako často treba navštíviť aj
odborníka, aby chrup skontroloval? Vyžadujú si nejakú špeciálu starostlivosť aj
ušká týchto zvierat? Ako zistíme, že sú v poriadku?
- čitateľ Viac ako 80% psov má po
dosiahnutí tretieho roku
života dentálne problémy.
Ako prvé si majiteľ všimne
zápach z úst, prípadné
odmietanie potravy z dôvodu
bolestivosti ďasien. Zubný
kaz je u psov zriedkavý,
oveľa náchylnejšie sú na
tvorbu zubného kameňa.
Ten sa začína tvoriť zo
zubného plaku po jeho
spojení s minerálmi v slinách.
Vytvorený zubný kameň
dráždi ďasná a spôsobuje
zápal spojený s bolestivosťou
a vypadávaním zubov. Ak
nie je odstránený, začne sa
vytvárať aj pod ďasnami,
ktoré oddeľuje od zubov,
čo umožňuje lepší prienik
baktérií. Ak sa množstvo
baktérií zvyšuje, prechádzajú
do krvného riečišťa. Môže
dôjsť k poškodeniu srdcových
chlopní, pečene a obličiek,
u sučiek až k zápalom
maternice. Pri vytvorení
zubného kameňa už majiteľ
sám veľa nezmôže, nakoľko
ho treba odstrániť špeciálnym
ultrazvukovým prístrojom v
celkovej anestézii. Avšak pri
správnej dentálnej hygiene
psa môže týmto problémom

Veterinárna ambulancia,
MVDr. Petra Švajdová,
Komenského 34, Šurany

Po. 9:00h – 12:00h a 14:00h-18:00h
Ut. 9:00h – 12:00h a 14:00h-18:00h
Str. 9:00h – 12:00h
Štv. 9:00h – 12:00h a 14:00h-18:00h
Pia. 9:00h – 12:00h a 14:00h-18:00h
So. 9:00h – 12:00h, Ne. zatvorené

Tel. kontakt: 0902 095 257,

mvdr.petrasvajdova@gmail.com
facebook: Veterinárna ambulancia Šurany.

predísť. Bakteriálny povlak
(plak) sa dá efektívne
odstrániť špeciálnymi
zubnými kefkami a pastami
pre psov. Čistenie chrupu by
malo byt ideálne raz denne,
minimálne však dvakrát do
týždňa. Nie však každý psík
tento úkon znesie. Preto
existujú rôzne žuvacie hračky
prípadne pochúťky, ktoré
však majú menšiu účinnosť v
boji proti plaku. U mačiek a
kocúrov platia tie isté zásady,
aj keď z vlastnej skúsenosti
viem, že čistenie zubnou
kefkou je u nich z hľadiska
povahy veľmi obmedzené. Na
trhu sú však rôzne ústne gély,
prípadne špeciálne krmivá.
Aj napriek horeuvedeným

Chceš byť trendy?

MUDr. Regan BELOVIČ

odborný garant pre plastickú chirurgiu

Ústav lekárskej kozmetiky
Tematínska 3;
85105 Bratislava
www.ulk.sk
plastickachirurgia@gmail.com

mobil: 0905 822 333

radám je
dobré dať
skontrolovať
stav zubov
psov a mačiek
aspoň raz
ročne pri
pravidelnom
očkovaní.
Pri čistení uší platí hlavná
zásada: Všetko s mierou!
V uchu sa tvorí ušný maz,
ktorý vytvára prostredie pre
jeho prirodzenú mikroflóru.
V zásade platí, že čím viac
čistíme, tým podnecujeme
ucho k tvorbe väčšieho
množstva ušného mazu, ktorý
začína brániť prirodzenej
cirkulácii vzduchu a tvorí
živnú pôdu pre baktérie a

kvasinky. Dochádza k zápalu
vonkajšieho zvukovodu. Ten
sa prejavuje trasením hlavy a
škrabaním uší ako u psa, tak
aj u mačky. Preto je vhodné
čistiť uši maximálne raz
za dva týždne, špeciálnym
prípravkom na to určeným. V
prípade zápachu a bolestivosti
treba navštíviť veterinárneho
lekára.

okienko veterinára
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Obec Hul

Rok 2017 sa už dávno rozbehol...
Vážení spoluobčania, opäť sa Vám chcem
prihovoriť už v ďalšom čísle spoločného časopisu našej a okolitých obcí. Som rád a všetci,
ktorí sme tvorili prvé vydanie „Žurnálu“, sme
sa tešili Vašej kladnej odozve a podpore v
očakávaní ďalších vydaní.
Obec Hul vlani úspešne realizovala rekonštrukciu verejného osvetlenia a po vrátení
peňažnej dotácie sme okamžite splatili úver v
Prima banke čiastkou 100 000 eur a môžeme
spoločne využívať výhody nového verejného
osvetlenia. V súčasnosti využívame kapacitný
výkon intenzity svietidiel na 80% a myslím, že
by sme mali vyskúšať zníženie na 60% z celkového výkonu a tým niečo ušetriť, nakoľko
kvalita prevedenia nám to umožňuje.
V priebehu minulého roka sme boli úspešní
so žiadosťou o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku na realizáciu akcie
„Separovaný zber komunálneho odpadu v
obci HUL“ v celkovej sume 343 342,57 eur s 5
% spoluúčasťou obce. Zberný dvor by mal byť
umiestnený za predajňou potravín a realizácia
by mala prebehnúť do konca septembra 2017,
momentálne sa vykonáva preverovanie projektu na Úrade pre verejné obstarávanie.

Podarilo sa nám zabezpečiť finančné prostriedky v sume 24 500 eur z Ministerstva
školstva SR na opravu asfaltových ciest v
areáli základnej školy, ktorá sa bude realizovať

v priebehu roka 2017.
S potešením Vás môžem informovať, že
napriek všetkým ťažkostiam a po niekoľkonásobnom prepracovávaní projektov došlo k
dohode obce s jednotlivými zložkami železníc
a môžeme požiadať o vydanie stavebného
povolenia a následne realizovať výstavbu
chodníka od cintorína po železničnú stanicu.
Zároveň pracujeme na dohode so železnicou
o odkúpení pozemku pod parkoviskom pred
cintorínom, kde sme nútení platiť za prenájom. Naďalej pripravujeme výstavbu kanalizácie v našej obci, opravu budovy obecného
úradu, zateplenie a opravu budovy zdravotného strediska. Tešíme sa na stretnutia s Vami
počas spoločenských akcií, rozšírili sa aktivity
spoločenských organizácií, ale radi uvidíme
nových alebo staronových futbalistov, radi Vás
privítame na stretnutiach speváckeho zboru,
dúfame v priaznivú odozvu na pripravované
podujatia v roku 2017.
Dovoľte mi poďakovať sa Vám za podporu a
spoluprácu v minulom roku.
S úctou,
Ing. Pavol Guláš – starosta obce HUL

Október - mesiac úcty k starším
Mesiac október sa vo všeobecnosti na Slovensku považuje za
mesiac úcty k starším. I naša obec
každoročne organizuje rôzne
aktivity, prostredníctvom ktorých
vzdáva hold našim starším
občanom. V roku 2016 obec v
spolupráci so Základnou školou
s Materskou školou usporiadala
27.októbra slávnostné posedenie s kultúrnym programom a
občerstvením v KD Hul. Pri tejto
príležitosti obecný úrad Hul
verejne zbieral fotografie našich
ešte žijúcich babičiek a dedkov.
Následne tieto fotky boli využité
na vytvorenie nástenky, ktorá
bola doplnená o rôzne texty. Išlo

aj o citáty s témou starnutia, ale
i ďakovné odkazy. Tento nápad
slúžil ako vďaka za ich múdrosť i lásku, ktorú nám neustále
odovzdávajú aj keď často krát ich
pamäť či zdravie neslúži tak ako
má. ZŠ s MŠ Hul si tiež pripravila
výstavu starožitností a raritných
predmetov, ktoré boli rovnako
vystavené v budove KD.
Ďalšou aktivitou spájajúcou
sa k tomuto mesiacu bola súťaž miestnej obecnej knižnici
Hul. Išlo o súťaž pre žiakov
1 až 4 ročníka. Zapojiť sa
mohli od 3. do 31 októbra. Z
každého ročníka bol vylosovaný jeden výherca, ktorý

získal zaujímavé ceny.
Môžeme hrdo skonštatovať ,
že všetky pripravené podujatia
mávajú v obci pozitívny ohlas
či už od najmladších až po
najstarších občanov Hulu. Veď
ako hovorí jeden múdry citát:
„kto si neváži starobu, šije na
seba bič, pretože všetci k nej
spejeme“.
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Slávnosť venovaná jubilantom v obci
Prostredníctvom pripravenej slávnosti, ktorá sa uskutočnila
12.novembra 2016 so sviatočným otvorením o 16.30 h, chcela
naša obec Hul dať najavo, že nie sú jej ľahostajní naši občania, ale i rodáci, ktorých chodníčky života zaviali do rôznych
kútov Slovenska. Slávnosti sa zúčastnili naši rodáci, bývajúci
v Prievidzi, Bratislave, Šuranoch, Nových Zámoch, v Mani a
dokonca i z Rakúska. Išlo o slávnosť venovanú pre všetkých
jubilantov, ktorí sa v roku 2016 dožili 50-tky, 60-tky alebo
spoločne v manželskom živote putujú už 25 či 50 rokov(strieborná a zlatá svadba). V príjemnej atmosfére sobotňajšieho
večera sa po oficiálnej časti, ktorú dopĺňal spevom miestny
spevokol vdp. Cyrila Minárika a krásna báseň v podaní mladej slečny K. Vrábelovej, nasledovalo podpísanie jubilantov do
pamätnej knihy a odovzdanie malej pozornosti od obce. Potom sa hostia presunuli do sály, kde ich čakala chutná večera.
Následne bolo pre jubilantov pripravené kultúrne vystúpenie
v podaní operného speváka SND Mgr. Art. Ivana Ožváta.
Zábava prebiehala do skorého rána a o hudobný doprovod sa
postaral Vladimír Gašpír zo Žiaru nad Hronom, ktorý veselím spevom s harmonikou medzi tanečnými prestávkami rozozvučal hlasy mnohých jubilantov. Celé podujatie sa nieslo v
uznaní a vďaky pre obec, že si váži občanov a rodákov, keďže
podobné oslavy sa akosi začali pomaly vytrácať zo zvykov
mnohých obcí.

Vianočná kvapka krvi

Slovenský Červený Kríž je celoslovenská organizácia, ktorá
má i v našej malej obci už dlhoročnú históriu. Viac krát za rok
miestny spolok organizuje príležitosť, na ktorej človek môže
darovať to najvzácnejšie čo máme – život, a to prostredníctvom
krvi. Práve krv je to najprirodzenejšie čo máme a preto to je jedna z najvzácnejších tekutín, ktorá môže pomôcť. Na vianočnú
kvapku krvi 1. decembra 2016 prišlo 24 darcov. Dobrovoľnícka
pomoc je niečo, čo prináša namiesto financií niečo oveľa hodnotnejšie – pocit spolupatričnosti, užitočnosti a radosti z pomoci
druhým. Tento rok bude miestny spolok SČK Hul organizovať
najbližší odber krvi 4.apríla 2017. Ďalšie termíny odberov bývajú vždy včas uverejnené po vzájomnej dohode s transfúznou
stanicou Nové Zámky, s ktorou spolok aktívne spolupracuje.
Nezabúdajme, že i malá pomoc môže spôsobiť veľkú radosť!
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Plánované podujatia na rok 2017
15. 3. 2017 ............... Mesiac knihy – Deň otvorených dverí v knižnici
4.4. 2017 .................. ober krvi transfúznou stanicou Nové Zámky
7.4. 2017................... Deň narcisov (verejná finančná zbierka)
30.4.2017.................. Obecné podujatie -stavanie mája spojené
s kultúrnym programom (hosť- sestry Bacmaňákové,
Ľ. Kuruc, spevokol vdp.Cyrila Minárika,...)
6.5.2017 .................... Rybársky ples
14.5.2017................... Deň matiek (podujatie ZŠ s MŠ Hul v KD Hul)
1.6.2017 .................... II. ročník Medzinárodného gastrofestivalu
26.8.2017 .................. Deň obce
8.10.2017 .................. Hodové slávnosti
19.10.2017 ................Posedenie pri príležitosti úcty k starším
18.11.2017.................Slávnosť pre Jubilantov
6.12.2017 .................. Príchod sv. Mikuláša (v budove ZŠ s MŠ Hul)
31.12. 2017 ...............Silvestrovská vatra a vítanie Nového roku 2018

14-ročník mládežnícko-valentínskeho plesu
V minulom čísle obecného Žurnálu ste
si mohli prečítať o mládežnícko-valentínskom plese, ktorý organizuje obec
za pomoci mladých v obci. Možno sa
čudujete, prečo zase píšeme na rovnakú
tému. Nemôžeme však inak, ako len opäť
spomenúť niečo o tomto podujatí. A prečo? Veď, ktorá iná obec sa môže pochváliť
už 14-tym ročníkom, perfektnou účasťou,
ktorá presiahla počet 150 ľudí, ďalej chutným jedlom, veselou zábavou až do rána,
bohatou tombolou a prísľubom krásneho

15-ročníka zase o rok?
O kultúre podujatie sa postarala tak ako
minulý rok tanečná škola VIVA z Nových
Zámkov, ktorá nesklamala a predviedla
tanečné umenie prostredníctvom detských tanečníkov. Výkonom inšpirovala
všetkých „parketových levov“, ktorí sa
mohli následne prezentovať za hudobného sprievodu Mareka Bednára z Dedinky.
Tombola bola naozaj pestrá. Vyhrať mohli
rôzne sponzorské dary ako: darčekové
koše a poukážky, doplnky do domácnos-

ti, ďalej náradia pre domácich majstrov
alebo aj tablet či dokonca LCD televízor.
Zúčastnení boli zo širokého okolia a zábava trvala až do skorého rána. Atmosféra
počas celého plesu bola príjemná a ohlasy
boli naozaj pozitívne. Tento tradičný ples
opäť nesklamal. Keďže záujem o účasť
na plese je veľká, snažte sa včas, najlepšie
hneď po ohlásení termínu plesu, zabezpečiť si vstupenky. Všetci sa tešíme na
budúci rok 2018, kedy bude už úžasný
15-ročník tohto plesu!

Lyžiarsky výcvik našich školákov a predškolákov v Ružomberku
V dňoch 5. až 10. februára
2017 sa uskutočnil pre žiakov
7. ročníka ZŠ s MŠ Hul
základný lyžiarsky výcvik v
lyžiarskom stredisku Malino

Brdo. Účastníkov bolo 24
žiakov. Práca bola náročná,
hlavne prvé dva dni, keď sme
potrebovali naučiť základy
lyžovania žiakov, ktorí sa po

prvý krát zoznámili s lyžiarskou výbavou. Žiaci boli
rozdelení do dvoch družstiev
podľa lyžiarskej zdatnosti. Začiatočnícka skupina
lyžiarov prvý deň získavala
zručnosti v ovládaní. Druhý
deň okrem dvoch žiakov
všetci začiatočníci zvládli
jazdu na vleku a zjazdili svah.
Tretí deň doobeda sa zdokonaľovali v oblúkoch a poobede
relaxovali.. Štvrtý deň všetci
žiaci zlyžovali celý svah, k
oblúkom pridávali rôzne
akrobatické prvky na zdokonalenie lyžiarskych zručností.
Druhá pokročilá skupina sa
počas výcviku sústreďovala na
zdokonalenie zjazdu – vedieť

zjazdiť terén so správnym
držaním tela a carvingom.
Počasie a podmienky na lyžovanie boli vynikajúce. Najväčší
obdiv patrí nášmu zranenému
žiakovi Šimonovi Bujdákovi, ktorý už v pondelok mal
vážny úraz, ale aj napriek
tomu zostal s nami do konca
a prispel svojou prítomnosťou
k výbornej lyžiarskej atmosfére. Veľká vďaka patrí aj jeho
spolužiakom, ktorí sa o neho
poctivo starali snehovými a
ľadovými obkladmi.
Veríme, že o rok po ďalšom
výcviku si domov odnesieme
opäť výborné športové skúsenosti a veselé spomienky.

Text a foto: Mgr. Martina Kišová
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Silvestrovský stolno-tenisový turnaj
To, že v našej obci žijú aktívni športovci, sa opäť potvrdilo i na silvestrovskom stolno-tenisovom turnaji. Obec
usporiadala tento turnaj už viac krát aj po minulé roky,
keďže býva pomerne veľký záujem viacerých vekových
skupín a dokonca i žien. Preto boli vytvorené 3 kategórie
súťažiacich a to:
- deti do 15.rokov
- ženy a dievčatá
- a kategória dospelých.
Symbolické štartovné 1 euro platila len kategória dospelých. Účasť bola hojná a z každej skupiny súťažiacich sa
na záver potvrdil víťaz, ktorý si s úsmevom od starostu
obce prevzal cenu. Súčasťou malých športových podujatí je aj úmysel povzbudiť športového ducha amatérov
všetkých vekových skupín.

Tradičný – sedliacky odev v obci Hul
Hoci kroj v obci nie je zvlášť
významný ani špecifický,
predsa si zaslúži našu pozornosť. Postupne sa z našich
očí a zvykov prirodzeným
vývojom vytráca. Nebudeme
sa venovať mužskému odevu,
keďže ich oblečenie nemá
charakteristické prvky a vždy
bol bez výšiviek či ozdôb.
Pozornosť skôr obrátime na
ženský, a to na tzv. ,,sedliacke
šaty“.
Rázovitý ženský kroj, ktorý
sa skladal z bieleho ručníka,
kacabajky a širokej sukne,

zanikol už koncom prvej
svetovej vojny. K tomuto kroju
nosili mladuchy na sobáš vence. Tieto vence pretrvali, kroj a
závoj (dlhý až zarovno sukne)
začali nosiť mladé nevesty až
okolo roku 1935. Dovtedy bol
typický čepiec (s čipkou okolo
tváre a vzadu so stužkami),
ktorý mladá nevesta nosila až
rok. O bežnom sedliackom
odeve nám s radosťou porozprávalo ešte zopár posledných
žijúcich obyvateliek v obci,
nosiacich tento tradičný odev
(P. Babínová, M. Bučíková,

M.Gulášová, A. Lahová,
M. Mináriková, V. Pintešová,
P. Slováková, A. Tináková,
B. Tináková, A. Valentová.
Ich dnešný odev pozostáva zo
spodnej suknice (tzv. šlingovačka), vrchnej plisovanej
sukne, blúzky (lipiťky), ďalej
zástery a ručníka. Šlingovačka sa delila na tzv. šifónovú,
ktorá sa nosila skôr v lete a na
tenisovú, ktorá mala spodné
okraje vyšívané. Topánky
(špangle) sa nosili s vyšším
opätkom a prackou či patentom zo stredu smerom na bok.

V zime nosievali vlniak, neskôr pavúkove ručníky. Dnes
ich nahradili klasické kabáty.
Vyšívané lajblíky s rukávcami.
Ako nám povedali terajšie
sedliačky, nosievala ich ešte
predchádzajúca generácia.
„Súčasné“ – žijúce sedliačky
ich už však nenosili.
Dnes už vieme, že postupom
času, spolu so sedliackymi
ženami v obci sa žiaľ, pominie
aj ich typický terajší kroj. Naša
vďaka patrí posledným žijúcim ženám, ktoré daný odev
nosia stále s hrdosťou.

Informácie z Hulu pripravila: Mgr. Lucia Jančeková
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Obec Lipová

Vážení občania,

pozerám sa po našej obci Lipová očami občana, ktorý tu žije každý deň a kladiem si otázku, aký je súčasný stav našej obce Lipová. Ľudia, ktorí tu dlho neboli a vracajú sa späť po niekoľkých, rokoch sa občas
zastavia aj na obecnom úrade a väčšinou sa spokojne vyjadrujú o tom, aká bola obec kedysi a aká je dnes.
Už oveľa kritickejší pohľad máme my, domáci, ktorí tu žijeme so svojimi rodinami, trávime voľný čas a
veľakrát sa nám zdá všade inde super, lepšie, ako vo vlastnej dedine. No čo už. Je to prirodzená ľudská
vlastnosť a myslím si, že je to aj dobre. Chcieť niečo novšie, lepšie, posúvať sa stále dopredu je cieľom
obecného zastupiteľstva, obecného úradu a samozrejme aj mojím. Obec má podľa môjho názoru dobré
výhliadky na bývanie, oddych, slabšie na pracovné príležitosti či podnikanie. Sú tu vybudované všetky
inžinierske siete a onedlho uzrie svetlo sveta územný plán obce, v zmysle ktorého sa pre obec rysuje ďalší
všestranný rozvoj. Budeme sa usilovať, aby sme spoločnými silami ďalej rozvíjali tradičné i novozaložené
aktivity v obci, kultúru, šport, školstvo, aby sme sa stále pokúšali vytvárať nové príležitosti pre oblasť zamestnanosti a podnikania. Prajem si aj niečo pre seba. Aby aj v tomto roku mi jednotlivci či organizácie
zachovali svoju doterajšiu náklonnosť , aby sme spoločnými nápadmi, pripomienkami i zdravou kritikou
vytvárali v obci Lipová zdravší, radostnejší a krajší život. Verte mi, nie je ľahké sa rozhodovať, rozhodovať
sa správne a niesť za svoje rozhodnutia aj zodpovednosť. Porozumenie od občanov vo mne upevňuje vieru vo vlastné sily, schopnosti a je pre
mňa nesmierne dôležité. Dovoľte mi za uplynulé obdobie úprimne poďakovať Vám, milí občania a zaželať Vám pre nadchádzajúce obdobie
veľa šťastia, zdravia, pracovných úspechov a splnených predsavzatí.
S úctou, Mgr. Tatiana Ölvecká, starostka obce Lipová

Štyri otázky pre Mgr. Tatianu Ölveckú, starostku obce Lipová

o Čo považujete v minulom roku za
vydarené?
- Krásny Park šťastná rodina pred
materskou školou vrátane parkoviska
pred kostolom, osvetlenie prístupov na
cintoríny, modernizácia obecného ihriska,
ukončenie a sprevádzkovanie kanalizácie
v oboch častiach obce.
o Čo očakávate od roku 2017?
- Určite sa nám nepodarí zrealizovať
všetko, čo plánujeme, ale podľa
vzniknutej situácie a možností to budú
niektoré z najdôležitejších plánovaných
aktivít na najbližšie dva roky: riešenie
verejného osvetlenia, úprava spevnenej
plochy na cintoríne v Ondrochove,
vybudovanie multifunkčného ihriska
v areáli základnej školy, nevyhnutné
opravy Domov smútku v oboch častiach
obce, riešenie situácie okolo bytového
domu v Ondrochove, zateplenie budovy
obecného úradu.
o Čo Vám nedá spávať?

- Tak to viem presne. Nedá mi spávať naša
škola, pretože je taká úžasná a je v nej tak
málo detí. Blíži sa zápis detí do prvého
ročníka a ja chcem, aby sa čo najviac detí
prišlo zapísať a stále s pani riaditeľkou
premýšľame, ako im dokázať, že to
s lipovskou školou myslíme úprimne, že
nám na nej veľmi záleží, veď deti sú naša
budúcnosť aj v Lipovej a máme viac ako
1500 obyvateľov, čo nie je najmenej, aby
sme boli schopní zaplniť triedy. V krátkej
budúcnosti chceme na školský dvor
nové multifunkčné ihrisko, aby ten areál
vidieckej školy bol dokonalý, atraktívny
pre deti a ich rodičov či starých rodičov,
sme rozhodnutí rodičom detí, ktorí sa
rozhodnú umiestniť deti do našej školy
ponúknuť benefity šité pre každú rodinu
na mieru. Aj vidiecka škola má svoje čaro
a mojím prianím je to môcť rodičom
dokázať, aby boli maximálne spokojní.
o Na čo by ste chceli upriamiť pozornosť
Vašich občanov i obyvateľov okolitých

Stretnutie jubilantov v októbri 2016

obcí?
- S príchodom jari mi napadá vhodné
spomenúť, že ZO SZZ a Obec Lipová
založili na území obce ovocný sad pre
zachovanie starých osvedčených odrôd
ovocných stromov, ktoré sa ešte pestujú
v našom regióne a naši obyvatelia majú
s nimi dobré skúsenosti, či už z hľadiska
úrodnosti, kvality - chuťových vlastností,
odolnosti voči chorobám, vhodnosti
na skladovanie, možnosti ďalšieho
spracovania a podobne. Už vo viacerých
výzvach sme žiadali o pomoc aj okolité
obce a ZO SZZ v našom regióne pri
vyhľadávaní takýchto stromov. Akékoľvek
informácie môžu obyvatelia regiónu
zaslať na uvedené adresy, príp. telefonické
kontakty: milan.lipova@gmail.com, 0903
793 193; obecnyurad.lipova@gmail.com,
tel. 035/6507010. Odber vzoriek vrúbľov
a ich uskladnenie po vzájomnej dohode
zabezpečí ZO SZZ v Lipovej.
pýtala sa: Mgr. Mária Májeková

Ako prejav vďaky a úcty pripravila obec Lipová stretnutie, venované našim
seniorom - jubilantom. Tak, ako aj po predošlé roky, dňa 16.10.2016 sa stretli
občania, ktorí
sa v roku
2016 dožívajú životného
jubilea 65, 70,
75, 80, 85 a
viac rokov života. Je to krásna príležitosť, ako sa obec môže úprimne
poďakovať skôr narodeným občanom za ich nemalý podiel našej
milej obce.
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Materská škola v Lipovej sa datuje už od roku 1955
Názov materská škola bol v našej obci
zaznamenaný už v roku 1955. Materská
škola sídlila v starej budove základnej
školy, v roku 1956 bola presťahovaná
do budovy za kostolom. Bola to jedna
veľká trieda s celodennou prevádzkou
a suchým WC. Deti si nosili desiatu,
olovrant v „taštičkách na krku“, obedovať chodili domov. Po obede ich
mamičky znovu priniesli do škôlky, kde
pokračovali v začatej činnosti. Svoj čas
v materskej škole trávili hraním, učili
sa piesne, básne, chodili do prírody. Bez
detí sa nezaobišiel ani jeden kultúrny
program v obci.
Kronika obce obsahuje záznamy, že od
školského roku 1966/1967 už materská
škola poskytovala deťom celodennú
starostlivosť.
V septembri 1980 sa začalo v akcii „Z“ s

nejednej modernizácie. Podarilo sa nám
vymeniť všetky okná a dvere na budove,
kotle na kúrenie a ohrev teplej vody, zakúpili sme nový nábytok do tried a šatní
a zrekonštruovali sociálne zariadenia.
Takisto kuchyňa prešla modernizáciou
od spotrebičov až po nábytok.
Školský dvor je vybavený množstvom
preliezok, hojdačiek, nechýba kolotoč,
lanová pyramída, šmyklávka, indiánsky
stan, pieskovisko, tabule na kreslenie s
kriedou. Na vybetónovanej ploche sa
deti kolobežkujú a bicyklujú. O úpravu
trávniku sa starajú zamestnanci obce.
Vstupom do materskej školy sa deti
dostávajú do nového sociálneho prostredia s rozmanitými sociálnymi vzťahmi,
v ktorom sa mení ich doterajší spôsob
života. V kontakte s rovesníckou skupinou získavajú nové skúsenosti a príleži-

Počas školského roku pripravujeme rôzne akcie v spolupráci s rodičmi, Obecným úradom, Základnou školou, napr.
Tekvicová paráda, Mikuláš, Karneval,
Záchranári, Deň matiek, Deň detí, Rozlúčka s predškolákmi“.
Deti sa zúčastňujú divadelných a hudobných predstavení.
Všetky aktivity a činnosti plánujeme tak,

výstavbou novej budovy materskej školy,
ktorá bola daná do užívania 6.10.1983.
Umiestnená je v tichšej časti obce, v blízkosti základnej školy, obklopená veľkým
školským areálom.
V súčasnosti má materská škola dve
triedy s celodennou prevádzkou. Navštevuje ju 42 detí vo veku od 2 do 6 rokov,
o ktoré sa starajú 4 pedagogické a 4
prevádzkové zamestnankyne. Zriaďovateľom materskej školy je obec Lipová.
Vďaka nášmu zriaďovateľovi sa materská škola v posledných rokoch dočkala

tosti na sebazdokonaľovanie v rôznych
doposiaľ neznámych oblastiach. Učia
sa akceptovať seba i kamaráta, prijímať
zodpovednosť a dodržiavať dohodnuté
pravidlá. Hľadáme a posilňujeme ich
silné stránky, čím zvyšujeme ich sebavedomie.
V našej materskej škole dlhodobo pracujeme s internými projektmi, ktoré sa
nám osvedčili, deťom prinášajú radosť
a potešenie, napr. „Náš kolotoč šťastia,
Škôlkárska polievka, Včela medonosná,
Evička nám ochorela“.

aby každý deň bol naplnený radosťou,
tvorivými aktivitami, pozitívnymi zážitkami a užitočnými poznatkami.
V tomto školskom roku okrem riaditeľky
v MŠ pracujú:
učiteľky: Monika Oremusová, Bc.
Viktória Malíková, Bc. Denisa Belfiová,
školníčka Anna Živáňová, vedúca ŠJ
Anna Vaculová, kuchárka Dana Némethová a pomocná kuchárka Emília
Hradecká.
pripravila:
Ivana Muchová, riaditeľka MŠ Lipová
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Do Lipovej prišiel
Mikuláš...

6. decembra 2016 - Zima nám udrela naozaj
celou silou. Vonku bolo mrazivo, ale v srdciach
detí hrejivo. Do dediny prišiel Mikuláš a anjeli
na koči, čerti na káre a na rebríku. Detské očká
rozžiarili plné mikulášske balíčky, ale aj vľúdne
pohladenie a pekné slovo od Mikuláša. V symbolickom súboji neba a pekla v podaní žiakov
ZŠ Lipová zvíťazilo dobro nad zlom a tak každá
detská duša, a tak malí i veľkí odchádzali s radosťou v duši z tohto vydareného podujatia.

Advent a Vianoce
v Lipovej

V obci Lipová pribudol pred Vianocami
nový adventný veniec. Bol postavený v
Parku šťastná rodina pred kostolom. Na
prvú adventnú nedeľu bol posvätený vdp.
Jozefom Markovičom. Tento milý symbol
blížiacich sa Vianoc bol vianočným prekvapením pre všetkých obyvateľov obce.

Trojkráľová
korčuľovačka

Obecný hokejový klub FISTS Lipová pripravil
už niekoľký krát pre deti, rodičov a starých rodičov trojkráľovú korčuľovačku, ktorá dopadla
na výbornú. Vynikajúce prostredie, atmosféra,
chutné pečené prasiatko či pizza, ústretovosť
organizátorov, za čo im patrí vďaka a samozrejme usmiate tváre detí či ich rodičov.

Spoločenská kronika obce Lipová
(október 2016 - január 2017)
Narodené deti:

Jakub Bulla....................................................... november 2016
Viktória Chovanová........................................december 2016

Uzavreli manželstvo:

Mgr. Andrej Staňo – Mgr. Hana Mandáková..... november 2016
Peter Hnat – Ing. Hana Balažiová........................január 2017
Juraj Mozdík – Bc. Zuzana Opetová ..................január 2017
Roland Gilan – Viktória Božokyová...................január 2017

Opustili nás:

Jozef Levák................................. † október 2016
Helena Dršková..................... † november 2016
Beáta Búdová.......................... † november 2016
Terézia Šmigurová..................† december 2016
Jozef Spišák..............................† december 2016
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Trojkráľový koncert v Lipovej vždy poteší

Sviatok Troch kráľov v našej obci sme si uctili aj popoludňajším spomienkovým koncertom Mareka Bednárika
a jeho hostí: Pauly Ovádkovej, Romany Hlinkovej, Matúša Maračeka, Hanky Staňovej a Adama Svitača. Traja
z účinkujúcich – Marek Bednárik, Hanka Staňová a Adam Svitač sú mladé hudobné a spevácke talenty z našej
obce. Koncert bol jedinečným podujatím, tak ako aj každý človek je jedinečný a nikto nemôže nahradiť iného, na
to je príliš vzácny. Tak aspoň takýmto spôsobom si každoročne obec chce spomínať na tých, ktorí nám chýbajú.

Marek Bednárik, ktorý pochádza

z našej dediny, konkrétnejšie z jej časti
Ondrochov, sa hudbe začal venovať od
detstva, spieval vo viacerých speváckych
zboroch a pri rôznych príležitostiach v
obci Lipová i mimo nej. Absolvoval dva
cykly v odbore klasický spev na Základnej umeleckej škole Tibora Sládkoviča v
Šuranoch pod vedením Mgr. Heleny Farkasovej. Vyštudoval učiteľstvo náboženskej
výchovy a hudobného umenia so zameraním na klasický a operný spev na Katedre
hudby Pedagogickej fakulty Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre pod vedením
známej hlasovej pedagogičky Mgr. Jany
Pastorkovej, ArtD. Úspešne reprezentoval školu na viacerých medzinárodných
súťažiach v klasickom a opernom speve
na Slovensku i v zahraničí, kde získal popredné ocenenia i špeciálne ceny poroty
za interpretáciu vybraných skladieb. Po
vysokej škole začal štúdium operného
spevu na Konzervatóriu v Bratislave v triede Mgr.art. Alžbety Michálkovej. Spieva
vo viacerých speváckych zboroch v rámci
západného Slovenska a výrazne sa venuje
taktiež sólovému spevu.
Hanka Staňová je poslankyňou
obecného zastupiteľstva v Lipovej. Okrem
toho vyučuje na Základnej škole v Lipovej
ako aj na Základnej škole v Ladcoch. Je
dlhoročnou členkou gospelovej kapely Nie
náhodou a vedúcou slovenského zboru
učiteliek Ozvena. Z posledných projektov,
v ktorých bola úspešná, treba spomenúť

získanie čestného uznania v projekte
Komunita priateľská k deťom za
systémové kroky v práci s mladými
ľuďmi. Aktívne spolupracuje s miestnym Zborom pre občianske záležitosti v Lipovej, zaspievala si s našou
záhradkárskou kapelou Lipovčanka
či zatancovala na fašiangových slávnostiach. Je milá, úctivá a ochotná
zapojiť sa do každého podujatia.
Adam Svitač hrá na gitare od
štrnástich rokov. Študoval v triede
Vladimíra Ondrejčáka na Súkromnom konzervatóriu v Nitre,
v súčasnosti navštevuje VŠMU v
triede Martina Krajčo. V roku 2012
bol aktívnym účastníkom kurzov v
rámci Medzinárodného gitarového
festivalu J.K.Mertza v Bratislave,
ktoré viedli J.Eötvös (Maďarsko),
F.Zanon (Brazília) a M.Tamayo
(Kuba), v rokoch 2012 a 2013 si
zveľaďoval interpretačný profil u
renomovaného gitaristu Pavla Steidla na
letných gitarových majstrovských kurzoch
v Banskej Štiavnici. V roku 2013 sa po
prvý raz prihlásil na medzinárodnú gitarovú súťaž 15. International guitar festival
v rakúskom Ruste, kde obsadil 4. miesto.
Čestné uznanie 1.stupňa si v tom istom
roku odniesol z gitarového festivalu Ivana
Ballu v Dolnom Kubíne Mladí gitaristi, v
tomto roku sa predstavil na Medzinárodnej gitarovej súťaži 11th European Classical Guitar Competiton Enrico Mercatali v

talianskom meste Gorizia a získal 3. cenu
na Súťaži študentov slovenských konzervatórií v Košiciach. V roku 2015 obsadil
4. miesto na súťaži Mladí gitaristi na
festivale Ivana Ballu v Dolnom Kubíne a
aktívne sa zúčastnil majstrovských kurzov
v rámci festivalu J.K.Mertza pod vedením C.Cotsiolisa (Grécko) a L.Brouwera
(Kuba). Koncom roka zbieral skúsenosti v
neobmedzenej vekovej kategórii medzinárodnej gitarovej súťaže Pleven 2016 v

Bulharsku.
Informácie spracovala: Mgr. M. Májeková

Ples darcov krvi 2017 v Lipovej

4. februára 2017 si miestny spolok Slovenského červeného kríža uctil darcov krvi z Lipovej. Na plese darcov krvi sa
odovzdávali Janského plakety za mnohonásobné darovanie krvi. Striebornú plaketu si prevzali Marek Bednárik a
Mário Kocian a bronzovú plaketu si prevzali Marek Banás, Tomáš Chovan, Dajana Péková a Tomáš Vančík. Oceneným blahoželáme a ďakujeme všetkým 63 darcom z Lipovej, ktorí darovali najvzácnejšiu tekutinu (krv) v roku 2016,
ale aj všetkým, ktorí krv darovali čo i jeden krát v živote.
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Odborník vysvetľuje: Nástup menopauzy u žien je prísne

individuálny a pre každú predstavuje svojský a vlastný
štýl zvládania tohto procesu v organizme.
Ženy si len nerady uvedomujú, že starnú. MENOPAUZA ich však v tom nemilosrdne utvrdzuje. Moja priateľka išla „do prechodu” už v 38 rokoch, druhá teraz, v 42 rokoch. Mamina kamoška nemala deti a menopauzu jej diagnostikovali v 39 rokoch. Jej mama však mala menzes ešte v 54....Ako je to teda, kedy začína
u ženy „prechod”, koľko trvá toto obdobie od začiatku do konca? Aké sú prvé príznaky a postupne ďalšie...? A prečo sú u rôznych žien iné roky príchodu menopauzy? Čo má na to vplyv?
V užšom slova zmysle tento
pojem označuje posledné menštruačné krvácanie - teda trvale
zastavenie menštruácie – ale s
časovým údajom neprítomnosti
krvácania 12 mesiacov. V širšom
slova-zmysle to znamená obdobie života ženy s vyhasínaním
reprodukčných funkcií a vzniku
hormonálnej nestability / niekedy je označované ako klimaktérium, climax/ - trvá približne
2 roky, pokiaľ sa vyskytuje u
žien okolo 50.roku života a až 4
roky u žien okolo 40.roku veku
života ženy/.
Priemerný vek nástupu menopauzy je 49-51 rokov /napr.
vo veľkej Británii 51,5rokov/. V
súčasnosti žena prežije v postmenopauze približne jednu tretinu
svojho života.
Faktory, vedúce ku skoršiemu
nástupu menopauzy: fajčenie,
podvýživa, vegetariánska strava,
nízka hmotnosť, nepravidelné
menštruačné krvácania, genetická/vrodená/ predispozícia –
včasnejšie nástupy menopauzy u
matky, starej matky...
Faktory, vedúce ku oneskorenému nástupu
menopauzy:
viac ako po
50.roku
života
ženy:
-u žien
s neskorším
nástupom

prvej menštruácie,
u žien, u ktorých
posledný pôrod
prebehol vo vyššom veku života...
Iniciálnym mechanizmom vzniku
tohto stavu - je redukcia kvalitatívnej
funkcie vaječníkov
v tvorbe ženských
hormónov /estrogénov/. Zmeny v
organizme u ženy
- predchádzajúce
vlastnému nástupu
menopauzy a ich
vývoj - ako aj s tým
súvisiaca kvalita
života ženy je veľmi individuálna.
Obdobia začínajúcich výpadových zmien – súvisiacich s nestabilitou tvorby základných hormónov / estrogény a gestagény /
bývajú spájané v prvopočiatku s
poruchou a kvalitou /silou/nástupov menštruačného krvácania,
ako i v dĺžke nástupov krvácaní.
Zmeny v organizme u ženy
podľa časovosti nástupu /v
pomenopauzalnom období/
vznikajú :
1.      Akútne, ako tzv. klimakterický syndróm, ktoré nie sú vážnejšou poruchou zdravia, ale
môžu výrazným spôsobom
zmeniť kvalitu života u ženy:
vegetatívne obtiaže /vazomotorické príznaky-návaly
horka, potenie, nočné
potenia sa, psychologické
problémy/strata libida,
bolesti hlavy, emočná labilita, zmeny nálady, pocity
vyčerpania.
2.      strednodobé zmeny – zmeny, vznikajúce
už v dôsledku organického poškodenia kože,
slizníc a orgánov
z nedostatku
ženských hormónov-estrogénov: atrofia

Menopauza nemusí znamenať
zníženie kvality života

slizníc vonkajších rodidiel a pošvy ženy ”, predsa nástup a veľkosť
s komplikáciami suchosti pošvy, porúch a zmien - je prísne indipálivých pocitov , bolestivosti
viduálne, ktoré určite ale súvisí s
pri pohlavnom styku…, atrofia
genetickou predispozíciou. Predslizníc močového traktu – vesa však nemalú účasť v tomto
dúce ku opakovaným infekciám
smere má aj životospráva, práca,
močových ciest, ku obtiažam v
pozitívne myslenie, stres, športoudržaní moča, ku nutkavým povanie, relaxácia…
citom močenia aj v noci.., zmeny Pravidelné a dôsledne zhodna koži-stenčovanie kože, zvyšo- nocovanie nepravidelností
vaniu suchosti kože, zvyšovaniu
porúch menštruačného cyklu
vypadávaniu vlasov.., zmeny
na gynekologickej ambulancii,
tráviaceho traktu – atrofie slizníc ich vyhodnocovanie, úprava a
úst, žalúdka aj čriev-vedúcich ku oprava, ich riešenie , ale predtým
prienikovým krvácaniam, straty
predovšetkým - presná diagkrvi a tvorbe chudokrvnosti.
nostika - ako aj návrh liečby s
3.chronické zmeny – ktorých
využitím spočiatku i naturálnej
rozvoj môže ženu ohrozovať i
medicíny /homeopatia, vitamíny,
na živote, pokiaľ hore uvedené
čaje../ významne prispievajú k
zmeny menili len predovšetkým oddialeniu “falošných príznakov
kvalitu života ženy: osteoporó- menopauzy” - ako v skutočnosti
za, zmeny v kostnej štruktúre /
je reálne každej žene do “vienka
rednutie hustoty kosti../, zmeny
dané”.
v metabolizme cukrov, zmeny
kardiovaskulárneho aparátu
vedúcich ku zmene tlaku
krvi, zmenám na cievnej
stene /trombózy, infarkty ../,
zmeny v sexuálnom chovaTel.: 041/500 7800
ní – sexualita je všeobecne
znížená...
Vzhľadom ku skutočnosti,
Odbornú poradňu, konzultáciu,
že nástup menopauzy hoci
vyšetrenie na špičkových prístrojoch,
má “ štatistické číslo nástustanovenie diagnózy, liečbu...
pu   okolo 50. roku života

GYN-PRAKTIK, s.r.o.;
MUDr. Pavol Hartel
Bajzova 8401/48A; Žilina;

Objednajte sa na:
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Poznajme úspešných Slovákov aj z iných regiónov

Heligónky Emila Jelinka z Kysúc umelecky
prezentujú naše Slovensko až v zahraničí

Meno Ing. Emila Jelinka sa
v dolnokysuckom regióne spája
s pojmom HELIGÓNKY, ale aj
s ďalšími hudobnými nástrojmi,
a ešte sa aj priženil do rodiny,
v ktorej mali vzťah k hudobným
nástrojom. Nechajme však
hovoriť jeho:
- Začiatky mojej práce

s akordeónmi, heligónkami, či
saxafónmi a klarinetmi sa začali
ešte v rokoch 1988, keď som
študoval na Žilinskej univerzite.
Ako študent, som mal medzi
jednotlivými hodinami v rozvrhu
hodín veľa voľného čas. Môj
svokor, Filip Ševčík , ktorý bol
zo Slovákov ako prvý mechanik

a ladič hudobných nástrojov
vyučený v Českej republike,
mi vtedy navrhol , že ma zaučí
do tajov ladenia akordeónov.
Keďže ma vždy bavila práca,
ktorá sa týkala hudby a bola
čímsi zaujímavá, ochotne som
ponuku prijal. Vtedy som si
to ešte vlastne neuvedomil, že

svokor ma zasväcuje do nového
nevšedného remesla, ktorému sa
vlastne venujem dodnes. Veľmi
ho tešilo, že môže svoje bohaté
skúsenosti posunúť ďalej. Za
toto dedičstvo som mu dodnes
veľmi vďačný. Častokrát som si
na neho spomenul, keď som pri
práci potreboval jeho radu. No
bohužiaľ, už 4 roky nie je medzi
nami. Veľkú pomoc som našiel aj
u môjho otca Emila, ktorý mi po
odchode do dôchodku pomáhal
nielen so stolárskymi prácami,
ale aj s osádzaním hlasov do
akordeónov. Pri práci v dielni
sme spolu snívali o tom, že raz
vyrobíme heligónku. No žiaľ, aj
on už je mŕtvy. Jeho pomoc mi
veľmi chýba.
o Vy ste si na základe takéhoto
excelentného a kvalitného
hudobného základu, následne
otvorili živnosť s identickým
zameraním, že?
- Živnosť na túto prácu mám
od roku 1994. Popri mojej práci
v ekonomickej oblasti , neskôr
v stavebníctve, som robil servis
hudobných nástrojov, bol to akýsi
koníček. Keďže zákazníkov , ktorí
boli s mojou prácou spokojní,
pribúdalo, začal som sa venovať
tejto práci naplno od roku 2011.
Je to pre mňa relax a fascinuje ma
vždy ,keď vytvorím zo starého
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nehraného nástroja niečo nové,
pekné, či už po stránke vizuálnej,
alebo zvukovej.
o Tradícia úspešne pokračuje,
pretože aj Váš syn Roman má k
Vašej práci pozitívny vzťah...
- Áno, a nesmierne ma to
potešilo, keď aj môj syn Roman
prejavil záujem popri štúdiu
na vysokej škole venovať sa

U heligónky je veľmi dôležité
nielen naladenie, ktoré je
základom dobrého zvuku,
ale aj výber vhodného dreva,
ktoré musí byť špeciálne, dobre
vysušené a veľmi kvalitné. Pri
výrobe , hlavne pri spracovaní
dreva, je veľmi dôležité
dodržiavanie technológií
výroby. Niektoré technológie

Emil Jelinek so synom Romanom
tiež tejto práci. Aj on si založil
živnosť a pod značkou, ktorá je
už chránená E & R JELINEK
HELIGONKA, sme v marci 2012
vyrobili našu prvú heligónku.
Tú máme dodnes. Záujemcov
o tento prvý nástroj je veľmi veľa,
ale keďže je prvá, je to kúsok do
archívu – nepredajná. Každý
jeden nástroj, ktorý vyrobíme je,
originál ručná práca.
o Pán Jelinek, ako vlastne
realizujete objednávku svojho
zákazníka, môžete tak zhruba
opísať postup prác?
- Objednávku prispôsobíme
požiadavkám zákazníka, ktorý
má široký výber vo farbe
dúhy, látky na mech, interzií,
gombíkov, špeciálnych doplnkov.
Hlasy používame originál, tiež
podľa požiadavky zákazníka.

ma naučil môj svokor, Filip
Ševčík, do niektorých som musel
investovať. Postupy, spracovanie
materiálu a podrobnosti výroby
sú samozrejme know-how celej
našej firmy. Stále sa snažíme
získavať nové a nové informácie
o výrobných novinkách, za
ktorými cestujeme často aj do
zahraničia. Aj zákazníci sa vždy
potešia, keď im ponúknem niečo
nové.
o Ste hudobník, ale nie každý
vie hrať na heligónke. Ako to
bolo s Vami?
- Hoci som hudobník a hrám
na dychových a strunových
nástrojov, musel som sa začať
učiť hrať na heligónke, aby som
svojim zákazníkom mohol
vyskúšať a predviesť, ako zneje
tento nástroj. Že som sa to
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dokázal naučiť veľmi rýchlo,
za to ďakujem kamarátovi
heligonkárovi Bc. Romanovi
Capekovi zo Skalitého, ktorý mal
so mnou trpezlivosť a naučil ma
to. Teší ma, že môžem mojou
prácou prispieť k zachovávaniu
kultúrneho dedičstva a ľudových
tradícií v regióne nielen
kysuckom, ale aj v ostatných
regiónov Slovenska. Veď
heligónky E & R JELINEK znejú
už skoro na celom Slovensku.
o Ale Vy ste už prerazili aj
do zahraničie, nemýlim sa?
A akú máte podporu najbližšej
rodiny vo Vašej, naozaj na čas
nesmierne náročnej práci?
- Momentálne sme dostali
ponuku vyrobiť ich do Talianska ,
kde je výroba takýchto nástrojov
strojová a nie ručná. Záujem
o naše heligónky je aj v Poľsku,
Čechách, Kanade a Chorvátsku.
Musím vyjadriť vďaku nielen
mojej mame, ktorá mi poskytla
priestory na dielňu, ale aj mojej
manželke Jarke, ktorá ma
pochopenie pre moju prácu,
ktorá mi zaberá veľmi veľa času
a preto musí neraz v domácnosti
robiť niektoré práce aj za mňa.
Za to som jej veľmi vďačný. Po
pri výrobe heligóniek robíme
vo firme servis akordeónov,
heligóniek, saxafónov ,klarinetov,
ladíme klavíre. Od začiatku
výroby heligóniek sa venujeme
neustálemu zdokonaľovaniu
dvojradových modelov. Nakoľko
sme sa dostali do štádia, kedy
sú naše výrobky po technickej,
zvukovej, aj vizuálnej stránke
na slušnej úrovni, začal som
pracovať na výrobe trojradového
modelu heligónky, ktorý je veľmi
žiadaný medzi zákazníkmi.
o Kde Vás vedia nájsť zákazníci,
zvedavci, ako aj ďalší možní
klienti?
- Zákazníci ma môžu v Kysuckom

Novom Meste. Najlepšie by
bolo však pred návštevou
vopred telefonicky si dohodnúť
stretnutie. Naša firma stále
pracuje na nových výrobných
technológiách, aby boli vyrobené
nástroje dokonalejšie nielen
po stránke technickej, ale aj
vizuálnej. V roku 2016 po
mnohých náročných papierových
a preverovacích procedúrach
získala firma výhradné zastúpenie
rakúskej spoločnosti LIMEX
na predaj, montáž a servis
profesionálneho ozvučenia
a MIDI systému. Odborníci
vedia o čom hovorím a pre
amatérov vysvetlím. Tento
systém umožní hráčovi na
heligónke hrať klasickou formou,
no za doprovodu bicích, basy
a rôznych hudobných nástrojov.
Vďaka vstavanému mikrofónu
na heligónke môžu aj hráči
spievať, čím sa zvuk prenáša do
reproduktorov, nielen káblom,
ale aj diaľkovo. Toto zastúpenie
firma získala na Slovensku, Poľsku
a v Českej republike. Na prelome
mesiaca február - marec sa
sťahujeme do väčších priestorov,
nakoľko výroba si vyžaduje
moderné technológie a viac
strojov, pre ktoré potrebujeme
väčší priestor. Na stránke
www.heligonka.com a www.
akordeony.sk budú informácie
o novej adrese. Moje rozhodnutie
vyrábať heligónky dostupné
cenovo pre hráčov neľutujem,
hoci práca je veľmi náročná
časovo, finančne a aj organizačne.
Veľmi sa tešíme, keď odíde nový
zákazník s novom heligónkou
šťastný a spokojný. Každého
zákazníka si vážime a berieme
ho ako nositeľa a šíriteľa tohto
ľudového dedičstva, ktoré šíri
svojou hrou na heligónke.
pýtala sa: redakcia Žurnálu
foto: Gabo Muška
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Spomienky sú to najcennejšie, čo máme,
tak si ich uchovajme v CEWE FOTOKNIHE.

Už od svojho dospievania veľmi
rada fotografujem.
A fotografujem
všetko – svoje
deti, ako rastú,
dospievajú,

fotím
vzácne
okamihy
z dovoleniek, svoju záhradu plnú
kvetov, svojho miláčika-psíka
Amadeusa, fotím všetky ročné obdobia, všetky významné rodinné výročia – pretože
všetky tieto vzácne momenty mi pripomínajú všetko
krásne, čo som prežila....
Som vo veku, kedy začíname
prehodnocovať svoj život,

vraciame sa v myšlienkach
a vo svojich spomienkach
k tým najvzácnejším a
najkrajším chvíľam, ktoré
sa už nezopakujú. A ja –
pretože celý život tieto
vzácne momenty zachytávam vo svojom objektíve
– sa k nim
môžem
znovu a
znovu
vrátiťpráve vďaka
fotografiám. Pretože spomienky
sú to
najcennejšie, čo
máme, čo nám
zostalo a čo
nám nikto nikdy nevezme.
Preto tak milujem fotografovanie – pretože
zachytáva momenty, ktoré
si ani neuvedomujeme – to
najkrajšie z nášho života. Sú
to spomienky, ktoré by sa
postupne vytratili, keby nebolo fotografií. Moje nadšenie pre vytváranie rodinných
fotoalbumov trvá už dlhé
roky. Na začiatku som všetky

svoje fotografie zakladala
starostlivo do klasických fotoalbumov, do ktorých som
vpisovala dátumy, názvy,
komentáre k jednotlivým
fotografiám a pri deťoch som
vystrihovala z časopisov vtáčiky, kvietky, loptičky a lepila
ich pomedzi fotografie, aby
bol album pútavejší a aby
sme aj po rokoch vedeli, o
akú udalosť išlo, čo nám má
fotografia pripomenúť.
A popritom som tajne snívala o tom – mať všetky tieto
fotografie v jednej obrovskej
knihe, aby sa z nej nič nestratilo, nič nevypadlo, aby sa

fotografie nepomiešali...
Až jedného dňa – bolo to
pred piatimi rokmi – sa mi na
jednej oslave mojej známej
dostala do rúk CEWE FOTOKNIHA, kde deti oslávenkyne
vytvorili z ich rodinných fotografií knihu venovanú osobe,
ktorá slávila svoje životné
jubileum. A ja som v tej chvíli
objavila najväčší poklad vo
svojom živote! Zrazu sa môj
sen mohol naplniť a zrealizovať – stačilo urobiť si svoju
vlastnú fotoknihu z vlastných
fotografií! A tak som sa hneď
potom pustila do práce!
Bola som nadšená týmto
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objavom, pretože to bolo to,
po čom som vždy túžila, o
čom som snívala - mať všetky
svoje fotografie vo vlastných
knihách.
Svet okolo nás sa rýchlo
mení, preto je dôležité zachytiť a podeliť sa o to výnimočné, čo nás obklopuje
– svoj život a jeho nádherné
príbehy. Fotokniha je taká
skvelá vec, že som ňou nainfikovala celú svoju rodinu,
A tak miesto darčekov vyrábam pre každého fotoknihu,
pretože viem, že to bude ten
najoriginálnejší a najvzácnejší darček, ktorému sa každý
poteší.
Keď vytváram fotoknihu,
cítim sa šťastná a vzrušená,
pretože prežívam znovu a
znovu prežité okamihy. Teším
sa pri predstave, že raz v nich
budú listovať moje vnúčatá,
ba aj pravnúčatá, a nič zo
zachytených okamihov z
nášho života sa nestratí. To
je ten rozdiel medzi fotkami
a fotoknihou. Fotografie sa
časom roztratia, zapatrošia,
po rokoch neviete, čo bolo
a kedy – ale moje fotoknihy prezradia všetko – čas,
miesto, príbeh – a to je na
CEWE FOTOKNIHE úžasné!
Dnes je dokonca moderné
všetko dávať do počítača, už
si mnohí ani nedajú námahu
vyvolať fotky. No neuvedomujú si, že každý počítač
sa raz pokazí, zvyčajne nečakane, a vtedy môže byť

už neskoro zachraňovať z
neho vzácne okamihy, ktoré
tam máme uložené v zložke
„fotky“...poznám nejeden
prípad, kedy takto majiteľ
prišiel o všetky vzácne momenty, ktoré tam mal takto
uložené. Okrem toho nie je
veľmi praktické vláčiť počítač
všade so sebou, hlavne ak sa
so svojimi zážitkami chceme
podeliť s priateľmi, s rodičmi
a pod. Preto nedám na CEWE
FOTOKNIHU dopustiť. Jednoducho si najnovšie zážitky
vložíte do tašky – a ukážete
všade a každému, kto vám
len napadne.
Za tých päť rokov som urobila viac ako 40 fotokníh. Boli
to fotoknihy v prvom rade
o našej rodine, rodinných
oslavách, z dovoleniek, fotila
som aj svoju záhradu a tú
záplavu farieb, ktorú má na
jar a potom ešte celé leto. Ale
fotím aj každé Vianoce – ako
ich prežívame, aký máme
stromček, akú máme výzdobu. Robím fotoknihy spomienok – zostrih našich životov,
najdôležitejšie momenty,
ktoré sa nikdy nezopakujú.
„Ročenka“ je moja obľúbená fotokniha, pretože je to
ideálne zobrazenie celého
uplynulého roka – v nej ukážem, čo sme od januára do
decembra zažili. S ročenkou
si tak uchováme nielen spomienky na dovolenku, ale aj
pekný výlet cez víkend, alebo
šantenie nášho psa, promó-
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cie detí, oslavy narodenín. To
sú príležitosti, kvôli ktorým si
zvyčajne nevytvárame samostatnú fotoknihu. No ročenka
na nič nezabúda a spomienky sú opäť zachované.
Fotoknihu svojej záhrady
– plnú kvetov, rozkvitnutých stromov, nášho relaxu
a zážitkov som jedného
dňa prihlásila do súťaže,
ktorú CEWE FOTOKNIHA
každoročne vyhlasuje. A
táto fotokniha VYHRALA!
Bola som pozvaná do Prahy
na prevzatie ocenenia a ako
to už býva, robili so mnou
rozhovor o tom, ako som sa
k CEWE FOTOKNIHE dostala,
aké mám z toho pocity a
všetko okolo toho.
No a ja som sa s veľkým nadšením rozhovorila o tom, čo
pre mňa fotografovanie znamená, ako sa teším na každú
novú fotoknihu, ktorú si
vytvorím, ako ju opatrujem,
ako ten najväčší a najvzácnejší rodinný poklad. Pretože
vytváranie fotoknihy nie je
len o fotografiách – je to aj
o vašich pocitoch, ktoré do
nej vkladáte a pri listovaní to
cítiť. Pretože každá fotokniha
je aj príbeh – ten VÁŠ ! ….
A tak sa stalo, že onedlho
mi zazvonil telefón a v ňom
mi príjemný hlas oznámil,
že by so mnou radi z CEWE
FOTOKNIHY natočili reklamu,
či by som mala záujem. S
nadšením som ponuku prijala. A tak ma teraz môžete

vidieť v televíznej reklame na
staniciach Markíza, Doma a
Daj to, kde sa vám prihováram a rozprávam o tom, ako
rada vytváram fotoknihy pre
svojich blízkych, z ktorých
majú potom obrovskú radosť
a prežívajú pri tom veľké
dojatie. Je to ten najcennejší
a najosobnejší dar, aký im
môžem dať. A sebe tiež.
Pri listovaní CEWE FOTOKNÍH má radosť celá rodina.
Častokrát v nich po večeroch
listujeme – a spomíname. Je
úžasné, že máme takúto spomienku, pretože každý deň
pribúdajú nové a nové zážitky, udalosti, ktoré prekrývajú
tie staršie a na ktoré by sme
postupne zabudli.
Urobte si radosť – a radosť
svojim blízkym – a doprajte
si tento vzácny dar, ktorí si
veľmi ľahko sami vytvoríte.
Stačí, ak máte trpezlivosť a
dostatok času. Budete nadšení svojím výtvorom!
Ak by ste si predsa len na
takéto niečo netrúfli, veľmi
rada vám s tým pomôžem.
Preto sa môžete s dôverou
na mňa obrátiť.

Dáša Líšková
tel. kontakt:
0905 538 666
email:
lis.dasa@gmail.com

Keď chcete zabodovať v rodine a u priateľov, tak jedine s dobrotami
od Kataríny Filovej, dlhoročnej cukrárskej odborníčky...

Objednávky: kedykoľvek osobne v cukrárni, alebo telefonicky:

Horné Saliby - 031/785 2473

ŽURNÁL
www.zurnaly.sk

z našich obcí...

Tel.: 0903 516 499
email: obecnyzurnal@gmail.com
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