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Fašiangy v Jatove oslávili 20.
narodeniny, prišiel aj predseda
VÚC v Nitre Milan Belica, str.22.

„Obec Radava
oslavuje
v tomto roku
780. výročie
prvej písomnej
zmienky o obci“,
hovorí
Ing. Marián
Chrenko,
starosta Radavy.
str.18.

„Hulani, držme spolu“,
hovorí Ing. Pavol Guláš,
starosta obce Hul.
str.13.

Aj keď boli Kollárovci dobrí,
LIPOVČANKA bola vynikajúca!
str.8.

Katka Valentová
sa nebála ísť
do podnikania.
Dnes už
jej kaderníctvo
v Mojzesove beží
ako hodinky...
str.30.

Rastislavická konopa zožala hneď
na začiatku veľký úspech, str.26.
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„...časopis, ktorý osloví občana...”

Ak budeme fekálie vypúšťať do záhrad, tak ťažko bude
naše životné prostredie vyzerať ako to v Rakúsku alebo
vo Švajčiarsku, avšak – ambulancie lekárov budú
preplnené chorými Slovákmi.

Opäť sme v tomto roku,
ako aj po minulé roky,
mohli sledovať v správach
rôznych televíznych
staníc záplavy v mnohých
našich slovenských
obciach, tentokrát najmä
na východe Slovenska.
Prakticky cyklicky sa
opakujúce nešťastia,
nárek ľudí, ich psychické
napätie, rezignácia,
ale aj skolabovanie
a hospitalizácie
v nemocnici. Poškodzujú
sa majetky ľudí, ktorí si
ich celý život zveľaďujú,
šetria aj z toho mála, čo
zarobia, mnohí majú
domy na hypotéku
a tak im na opravy ani
peniaze neostávajú. Žiaľ,
mnohí Slováci neustále
podceňujú odborné
a komplexné poistenie
svojho majetku, čo má
za následok niekedy
až fatálny výsledok.
Plač, náreky, vyhrážky
smrťou, samovraždou,
ani ďalšie prejavy ľudskej
bezmocnosti však
v takýchto situáciách,

aj keď sú
ospravedlniteľné,
nie sú
východiskom!
Východiskom
je jedine
pochopenie,
že: životné
prostredie okolo
nás je naše –
a vyzerá tak,
ako sa o neho
staráme. Čo mu
dávame, ako ho
chránime, alebo
devastujeme.
A príroda nám
to potom vracia. Človek
akoby stále nepochopil,
že nad prírodou nemá
šancu vyhrať. Na chvíľu
sa možno môže zdať, ale
na konci je víťazom vždy
a znova – len príroda so
svojou silou. Príroda vie
liečiť, ale aj ničiť. Pomáhať,
ale aj zabíjať. A človek jej
môže pomáhať v dobrom,
ale aj v zlom.... Ja často
počúvam od našich
ľudí, keď sa vracajú
z dovoleniek v zahraničí,
alebo zo študentských
pobytov, či pracovných
ciest „ako tam bolo
krásne čisté prostredie...,
nádherné záhrady, lúky,
domáce parky... atď.“
Ako je možné, že tak
vychvaľujeme vždy cudzie
– ale pritom nevidíme, čo
máme doma....? Na druhej
strane – ale tiež nevidíme,
že v cudzej krajine platia
aj určité a veľmi prísne
pravidlá na ochranu
životného prostredia,
a obyvatelia ich aj
dodržujú, ak chcú mať

životné prostredie okolo
seba okúzľujúce a čisté.
Rešpektujú už desaťročia
to, čo u nás stále nie je
súčasťou každodenného
života, navzájom sa
klameme, svoje ničíme
a cudzie obdivujeme.
Že o čom hovorím??
No napríklad o tom, že
Rakúšan určite nevypúšťa
svoje domáce „sračky“
z domu do záhrady, tak
ako to robia mnohí naši
obyvatelia na slovenských
dedinách - s cieľom
ušetriť na vývoze fekálií.
V zahraničí sa nešpekuluje,
že či sa občan pripojí,
alebo nepripojí na
kanalizáciu, lebo sa na
základe platných zákonov
musí pripojiť! Ani s takým
sa nestretnete, aby
sused suseda otravoval
smradom, keď večer tajne
vypustí domáce fekálie zo
žumpy do záhrady – akože
do „tratizvodu“. V Rakúsku
by dostal pokutu až by
bol modrý – a už by to
neurobil! Ale toto isté
platí aj vo Švajčiarsku,
Francúzsku. Tam letné
záhrady voňajú, no niečo
nádherné, keď som bola
v jednej malej dedinke
pod Alpami...Áno, ale tam
si obyvatelia neurobia do
žumpy už pri jej osadení
do zeme sami dieru do
nej, aby močovka vytekala
do pôdy...! U nás si takto
žumpy obyvatelia na
dedinách „vylepšujú“
bežne celé roky,
desiatky rokov! A platí
to aj o našich dedinách
v novozámockom okrese!

To, že sa tým kontaminujú
spodné vody a skutočne
otravujú životné
prostredie pre vlastné
budúce generácie, na to
zvysoka mnohí zadubenci
kašlú. V ospevovanom
zahraničí by to nemohli
robiť, pretože by im to
nielen samotní susedia
nedovolili, ešte by ich
aj nahlásili kontrolným
úradom, ale ani by si
ho nedovolili z princípu
vlastenectva, lebo oni si
svoje životné prostredie
nedevastujú ako my – na
Slovensku. Len tak pre
zaujímavosť, v Mojzesove
ešte kanalizácia síce nie
je (žiaľ, zanedbala sa
po minulé roky vinou
bývalého vedenia obce)
– a tak je logické, že by
si mali obyvatelia dávať
ťahať odpad zo žumpy.
Mám dom na Hlavnej
ulici – ale auto na ťahanie
fekálií tu vidím len veľmi
zriedkavo... Kam „ide“ ich
odpad? Raz, dva razy za
rok žumpu ťahať je ozaj
málo! A čo ďalší občania,
v ostatných častiach
obce, ale aj iných obciach,
ktoré nemajú kanalizáciu,
ako často objednávajú
auto pre odvoz svojich
fekálií?! Večer, keď idem
spať, nemôžem niekedy
ani okno otvoriť, čo je
taký neznesiteľný smrad
z okolia, keď mnohí
susedia tajne vypúšťajú
fekálie do pôdy... Keby si
takto ničili svoje záhrady
Rakúšania, asi by sme
neobdivovali ich príbytky,
ale by sme si držali nosy,
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tak ako aj ja veľakrát..
a nadávali!. Keď som mala
u mňa návštevu, doslova
boli rozčarovaní, nemohli
ani večeru vonku dojesť
a pohoršovali sa nad tým,
že prečo nevoláme na
takýchto nezodpovedných
ničiteľov životného
prostredia kontroly,
ktoré by im následne
vyrubovali poriadne
pokuty! Ale nezaškodilo
by ani keby príslušné
štátne orgány začali
prísnejšie kontrolovať
nezodpovedných
občanov a žiadať od nich
potvrdenie o tom, kam
a ako často vyvážajú
fekálie a či to zodpovedá
skutočnému stavu,
počtu členov rodiny,
množstvu použitej
vody..., atď. Len je to
viac menej „papračka“,
dokazovať niekomu
koľko vody spotreboval,
či nespotreboval
a koľko vyviezol a prečo
nevyviezol fekálií... Je
v prvom rade na svedomí
každého z nás, ako sa
k tejto problematike
postaví, lebo o tom, že

sa ničí životné prostredie
nás všetkých, aj naše
zdravie, niet pochýb
a o neznesiteľnom
hovnovom zápachu, to
snáď ani nemusím hovoriť.
S tým musí súhlasiť
každý normálny človek,
s normálne uvažujúcim
mozgom a životným
nadhľadom, ktorému nie
je jedno, čo tu zanechá
svojim deťom a vnúčatám.
Lebo aký tatko, taký syn.
Nebuďme preto vzorom
zaostalosti pre naše deti
a nevracajme sa o dve –
tri storočia dozadu, keď
sa močovka vypúšťala
do chodníkov a ciest.
Aj to, že dnes mnohí
naschvál urobia dieru do
žumpy už pri jej montáži
do zeme, to je doslova
desivé! Nečudujme sa
potom ani podmočeným
pozemkom, pôde a pri
väčších dažďoch – že
voda stojí na lúkach
a Vašich pozemkoch
– veď je nasiaknutá
zospodu odpadovými
vodami, výkalmi... Kam
má odtekať? A čo studne,
vážení spoluobčania?

Galantský
a
Šaliansky
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Vám nevadí, že močovka
presiakne aj do studní?
A takúto vodu potom
pijete vy, aj vaše deti,
vnúčatá?! Prečo si takto
primitívne devastujeme
sami okolie? Takže,
dokedy ešte budeme
tolerovať skutočnosť
a chovanie tých, ktorí
namiesto riadneho vývozu
fekálií používajú žumpy
s dierami, z ktorých sa
odpad vytiahne možno
len raz do roka, za to ho
však pravidelne vypúšťajú
do pôdy? Všade dnes
hovoríme o zdravom
životnom štýle, mnohí
vo fitnescentrách cvičia
do zbláznenia, až idú
dušu vypustiť aby
dobre vyzerali, plastické
chirurgie praskajú „vo
švíkoch“ lebo mnohí
sa snažia byť krajšími,
aj keď ich príroda
neobdarovala, ale na
takú najzákladnejšiu vec,
akou je čistá voda, čisté
studne a voňavé záhrady
a životné prostredie, na
to úplne kašleme. Krása
tela je nielen tá vonkajšia,
ale najmä vnútro tela,

naše orgány musia byť
zdravé. Inak je vonkajšia
krása iba nachvíľu, kým
nezačne telo hniť zvnútra.
Ak vypúšťame fekálie
pravidelne do našej pôdy
a tam sa kontaminujú
aj spodné vody a teda
aj naše studne, tak je
len otázkou času, kedy
nás choroby všetkých
dobehnú a hodiny vo
fitnescentre alebo na
stoloch plastických
chirurgov, budú síce
finančne nezanedbateľné,
ale celkovo nám budú
nanič. Ak človek nie je
zdravý, tak ho nebaví ani
dobre vyzerať, ani cvičiť,
ani si kupovať značkové
oblečenie. Nebaví ho
skrátka nič. Zdravie máme
len jedno a je to najväčší
dar, aký máme, aj keď si
to mnohí nezodpovední
občania a hazardéri
s ľudským zdravím stále
akosi neuvedomujú.
Zamyslime sa, milí
spoluobčania...
Mgr. Alena JAŠŠOVÁ
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„Ľudia budú mediátorov potrebovať čoraz viac, pretože mediácia je osobnejšia ako súdny
proces, a hlavne, ušetrí v spore veľa peňazí“, hovorí certifikovaná mediátorka Mgr. Ildikó Veronika Regendová.

Rozvod. Slovo, ktoré v mnohých
ľuďoch, čo ho zažili, vyvoláva smútok, sklamanie, hnev,
frustráciu a hlavne delenie. Delenie detí, delenie vecí, delenie
spomienok, delenie majetku.
Uzavretím manželstva vzniká
medzi manželmi bezpodielové
spoluvlastníctvo manželov, v
skratke BSM. Majetok, ktorý
manželia nadobudnú počas
manželstva, je majetkom ich
SPOLOČNÝM, obaja majú
rovnaký podiel. Kým manželia
nažívajú spolu v manželstve,
svoj spoločný majetok zveľaďujú, rozširujú, starajú sa o neho
spoločne. Ale čo so spoločným
majetkom v prípade, ak manželstvo skončí? V ideálnom prípade
sa bývalí manželia dohodnú a
spoločný majetok si podelia.
Jednému ostane auto, záhrada
s chatkou, kosačka. Druhému
ostane byt, zariadenie, motorka. Z každého hľadiska, či už
časového, finančného alebo
emocionálneho, dohoda o deľbe majetku predstavuje najrýchlejší, najlacnejší a najefektívnejší
spôsob ako vyporiadať spoločný
majetok.
V niektorých prípadoch sa ale
bývalí manželia dohodnúť nevedia. Bránia im v tom emócie,
sklamanie a hnev. V takom
prípade majú bývalí manželia
možnosť obrátiť sa na súd, aby
ich majetok rozdelil on. Pred
začatím pojednávania sa však
aj samotný súd snaží o zmier
účastníkov a dosiahutie dohody.
Ak bývalí manželia nepristúpia
ani potom na dohodu, začne

Čo so spoločným
majetkom, keď
láska manželov
a manželstvo
skončí?

proces, ktorý síce za nich „vyrieši“ otázku deľby majetku, ALE.
To malé slovíčko, za ktorým sa
však skrývajú ďalšie skutočnosti, predovšetkým finančnej
podstaty.
Začína to podaním návrhu
na súd, čo predstavuje poplatok 66€. A to je len začiatok.
Okrem toho je potrebné rátať
s poplatkami za trovy konania,
znalecké posudky (ak sú nutné),
odmenu právnikovi, iné trovy.
Súd musí dospieť ku konečnej
hodnote majetku, ktorý potom
rozdelí medzi účastníkov. Treba
si uvedomiť, že súd ich spor nevyrieši, súd v ich spore rozhodne. Ak skončí vyporiadanie BSM
rozhodnutím súdu, poplatok
predstavuje 3% z hodnoty
majetku. Ak sa vyporiadanie
BSM skončí súdnym zmierom,
poplatok predstavuje 1% z
hodnoty majetku.
Vyporiadanie BSM súdnou
cestou sa dosť predraží, pričom
náklady a poplatky znášajú
obaja účastníci, čiže obaja bývalí
manželia. Vo väčšine prípadov
je súčasťou vyporiadania BSM
nehnuteľnosť, takže náklady
predstavujú niekoľko tisícové
sumy a hodnoty. To, že samotné
súdne konania môžu pri náročných prípadoch trvať aj niekoľko
rokov, je bežné. To, že súd môže
rozdeliť majetok inak, ako chcú
bývalí manželia, je tiež dosť
pravdepodobné.
Ako som spomínala vyššie,
samotný rozvod je sprevádzaný
širokým spektrom najnegatívnejších emócií. A ani pri
následnej deľbe majetku nie je

vždy ľahké vedieť sa dohodnúť
s bývalým partnerom (obzvlášť
ak máme pocit, že nám ublížil
alebo nás zradil).
Ale pre vzájomné šetrenie času
a financií by bývalí manželia
mali voliť DOHODU o rozdelení
majetku, pričom MEDIÁTOR im
v tomto môže výrazne pomôcť,
zjednodušiť a urýchliť celý
proces deľby. V prípade potreby
je možné dohodnúť oddelené
stretnutia, kedy sa bývalí manželia nemusia stretnúť.
Zo svojej praxe môžem potvrdiť,
že vyporiadanie majetku dohodou je takmer vždy v prospech
oboch účastníkov. Krásny
príklad výhody mediácie a
vyporiadania majetku dohodou
u mediátora som zažila koncom
minulého roka, kedy sa na moju
Mediačnú kanceláriu obrátila
klientka so záujmom vyriešiť
vyporiadanie majetku viac ako
10 rokov po rozvode. Vzhľadom
na uplynutie 3-ročnej lehoty
nastalo zákonné vyporiadanie a
bývalí manželia boli v podielovom spoluvlastníctve. Vzťahy
medzi bývalými manželmi
boli aj napriek 10-ročnému
oddeleniu dosť naštrbené a
komplikované. Pre účelovosť,
konštruktívnosť a vhodnosť som
volila oddelenú formu mediácie.
Zo začiatku, kedy bývalý manžel
nemal potrebné informácie o
priebehu a postupe pri mediácii,
nechcel veľmi spolupracovať,
ale po vysvetlení všetkých
výhod mediácie, resp. priebehu
procesu a poplatkov súdneho
vyporiadania, nakoniec s mimosúdnym riešením prostred-

níctvom mediácie súhlasil. V
ich prípade bola predmetom
vyporiadania čisto už iba nehnuteľnosť bez zariadenia a iných
hnuteľných vecí. Bolo treba
dohodnúť všetky podmienky a
okolnosti uzatvorenia Dohody
(samotnú dohodu, prepis, výšku
a spôsob finančného vyrovnania, kataster, ....) - všetko vždy na
2x sprostredkovane.
30 dní od zaslania prvej výzvy
bývalému manželovi bola
podpísaná finálna Dohoda o
vyporiadaní majetku a 57 dní
od zaslania výzvy bola nehnuteľnosť prepísaná na bývalú
manželku už aj na katastri a
peniaze bývalému manželovi
z jeho podielu vyplatené. De
facto, do 60 dní bolo celé vyporiadanie úspešne uzatvorené
a ukončené v prospech oboch
bývalých manželov v súlade s
ich požiadavkami.
Krásny príklad, ako sa veci
dajú riešiť JEDNODUCHO,
RÝCHLO, POHODLNE a LACNO
prostredníctvom mediácie.
Treba to skúsiť.
Mgr. Ildikó Veronika Regendová
Certifikovaný mediátor
Ministerstva spravodlivosti
Hlavná 39/20 (budova Allianz)
927 01 Šaľa
Mobil: +421/944 369 517
E-mail: info@mediatorsala.sk
Web: www.mediatorsala.sk
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Ročník II., číslo 2., vyšlo v júni 2017, ďalšie vydanie časopisu bude v októbri 2017. Nepredajné.
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Obec Lipová
Milí čitatelia,
vážení občania,

na Slovensku je 2933 obcí,
z toho 140 miest a každá
obec či mesto je neopakovateľným originálom. Žije
svojím vlastným životom,
deň za dňom píše stránku
po stránke svoje dejiny. Inak
to nie je ani v Lipovej, ktorá
je domovom pre 1537 obyvateľov, z toho ich 1190 žije
v časti Mlynský Sek a 347
v časti Ondrochov. Väčšinou sa navzájom poznáme,
v tom je rozdiel oproti
mestu, a tak mi prišlo vhodné niektoré údaje o našej
obci zverejniť aj v tomto
regionálnom časopise. Naša
obec nie je nejakým veľkým
hospodárskym alebo politickým centrom, ale bohatstvo našej
obce vidím v schopných a obetavých ľuďoch, ktorí sa dennodenne snažia vytvárať materiálne a spoločenské podmienky potrebné pre jej rozvoj. O to sa snažíme aj my na obecnom úrade
či poslanci obecného zastupiteľstva. A tak tých z Vás, ktorí ste
v tejto obci našli svoj domov a spolu tvoríme jednu rodinu, ale
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aj obyvateľov okolitých obcí možno bude zaujímať, že: rozloha
obce Lipová je 1363 ha, z toho časť Mlynský Sek 892 ha, časť
Ondrochov 471 ha. Mužov v obci máme 789 a žien 748, takže
vedú muži. V obci je trvale prihlásených 180 detí do 15 rokov, 58
mladých ľudí od 15 do 18 rokov a 354 obyvateľov nad 60 rokov,
z toho vychádza, že obyvateľov od 18 do 60 rokov je 945. Najstaršou občiankou v obci je Helena Barusová, ktorá v júli oslávi
93. narodeniny. Najstaršou občiankou v Ondrochove je Anna
Galušková, ktorá tento rok oslávila 86. narodeniny. Najstaršími
občanmi – mužmi v obci sú rovesníci – tohto roku oslávia 87
rokov a je to Gabriel Kopecký v časti Mlynský Sek (narodeniny
oslávi v auguste) a Ján Cucor, ktorý je zároveň aj najstarším
občanom v časti Ondrochov ( narodeniny oslávi v októbri).
Ešte by Vás mohlo zaujímať..., že v minulom roku sme vyseparovali 30 t triedeného odpadu za rok, ale rovnako sme odviezli
30 t veľkoobjemového netriedeného odpadu v rámci jedného
zberu. Tiež sme v minulom roku z obce odviezli 360 t komunálneho odpadu zo smetných nádob, ktorých máme v našej obci už
1250 kusov.
PRIPRAVUJEME...
Už tradičnú Súťaž vo varení gulášu v Ondrochove 26. augusta
2017, prihlásiť sa môžete na Obecnom úrade do 18. augusta
2017 (tel. 035 650 70 10), štartovné je 10 eur. A pripravujeme
tiež modernizáciu verejného osvetlenia v celej obci.
A teraz trochu z iného cesta: Keďže nám začalo leto, dovoľte
mi zaželať Vám, vážení spoluobčania, príjemné prežitie dovoleniek v kruhu svojich rodín a deťom želám veselé prázdniny!

S úctou, Mgr. Tatiana Ölvecká, starostka obce Lipová

Ľudsky, Individuálne, Profesionálne, Kreatívne,
Asertívne – to je filozofia, obsiahnutá v názve
Zariadenia sociálnych služieb Lipová – „LIPKA“.

Riaditeľom v „LIPKA“
Zariadenie sociálnych služieb
Lipová je od roku 1996.
Skúsenosti z roku 1989,
kedy pracoval v zariadení
sociálnych služieb v Mani,
posunuli jeho myslenie
a život novým smerom.

Mgr. Ivana Trnku napĺňa
práca s ľuďmi s ťažkým
pracovným postihnutím
po ľudskej stránke. Práve
možnosti zlepšenia kvality
života a rozvoja osobnosti
u ľudí so špeciálnymi
potrebami boli hlavným
dôvodom toho, že prijal
menovanie do funkcie
riaditeľa v zariadení
sociálnych služieb v Lipovej.
o História „LIPKA“
Zariadenie sociálnych
služieb je veľmi bohatá.
Vedeli by ste však v krátkosti
načrtnúť aspoň tie
najdôležitejšie míľniky?
- Obyvatelia zariadenia žijú
v kaštieli obklopenom veľkým
parkom, ktorý je bývalým
letným sídlom veľkostatkára
Eleka. Pôvodný objekt bol
1. mája 1947 slávnostne

odovzdaný pre sociálne
ciele ako Domov ochrany
mládeže. V tomto období sa
v domove o 11 detí (sirôt)
z celého Slovenska staralo
5 rehoľných sestier. V roku
1978 bol Ústav sociálnej
starostlivosti v Lipovej
vyhlásený za najlepší ústav
v rámci Slovenska a získal
prvé miesto v celoslovenskej
súťaži „Vzorný ústav sociálnej
starostlivosti“.
o Na čo sa kladie hlavný
dôraz pri poskytovaní
sociálnych služieb v tomto
zariadení?
- Zariadenie sociálnych
služieb Lipová sa o klientov
stará a podporuje ich tak,
aby sa podieľali na vytváraní
svojho domova a mohli
prežiť hodnotný život.
Už v samotnom názve je

obsiahnutá aj základná
filozofia prístupu voči
prijímateľom sociálnych
služieb: Ľudsky, Individuálne,
Profesionálne, Kreatívne,
Asertívne. Personál je na
vysokej úrovni po odbornej,
ale najmä ľudskej stránke.
Veľký dôraz sa kladie na
starostlivý a láskavý prístup
ku klientom. Hlavným
cieľom je príprava klientov
na čo najsamostatnejší život
v komunite.
o O aké služby konkrétne
ide? Určite je toho veľa, čo
svojím klientom ponúkate,
no skúste vymenovať aspoň
to najdôležitejšie...
- Pre kvalitné poskytovanie
svojich služieb zariadenie
neustále menilo svoju tvár,
dobudovávalo sa a pretváralo.
Obyvatelia pre svoje koníčky
Pokračovanie na str. 6.
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môžu využívať 4 spoločenské
a 3 výchovné miestnosti,
telocvičňu, polytechnickú
dielňu, v ktorej zhotovujú
výrobky z prírodných
materiálov, s ktorými sa
potom zviditeľňujú na
výstavách v okolitých mestách.
K dispozícii majú rozľahlý
areál s vybudovanými zónami
aktívneho odpočinku, s
plochami pre rôzne hry a
športy, rekreačný bazén,
altánok, kryté priestory na
pobyt obyvateľov vonku,
ovocný sad a skleník. Pre
milovníkov záhradkárčenia
je vytvorená škôlka
drevín. Vďaka finančným
prostriedkom získaných
z rôznych projektov bolo
vybudované ihrisko na hru
Boccia, zriadená keramická
dielňa a multisenzorická
miestnosť, nainštalovaná
multifunkčná hydromasážna
vaňa s rehabilitačným stolom,
získaný schodolez. Klienti
v zariadení však využívajú
rôzne výchovné a terapeutické
programy na spestrenie
denných aktivít, ako je
napríklad dramatoterapia,
kde nacvičujú rôzne herecké
kreácie, tance, spev... Svoj
vnútorný svet dokážu
odhaliť pomocou výtvarného
umenia. Ďalší svoju šikovnosť
dokazujú pri maľovaní na sklo,
navliekaní korálok, výrobkoch
z korku, servítok a iných. Na
skrátenie dlhých chvíľ majú
obyvatelia možnosť si vybrať
knihy z bohato vybavenej
knižnice.
o Keďže v minulosti
išlo predovšetkým
o Domov ochrany
mládeže, vychovávali sa
tu predovšetkým deti. Je
tomu tak aj teraz alebo je
zariadenie určené výlučne
pre dospelých?
- Zariadenie slúži na
poskytovanie komplexnej
starostlivosti občanom so
zdravotným postihnutím.
Služby sa tu teda poskytujú
aj deťom a mládeži. Cieľom
je nielen poskytovať sociálne
služby v zmysle zákona
448/2008 Z. z. o sociálnych

službách, ale aj vytvárať
podmienky a príjemné
prostredie pre plnohodnotný
život našich klientov.
o Aká je kapacita zariadenia?
Máte ho teraz plne
obsadené?
- Zariadenie poskytuje
sociálne služby celoročnou
a týždennou pobytovou
formou v Domove sociálnych
služieb s kapacitou 56
miest a v Špecializovanom
zariadení s kapacitou 10
miest. V súčasnosti v ňom
bývajú prijímatelia sociálnych
služieb od 10 do 49 rokov.
Momentálne ho nemáme plne
obsadené, čo možno prisúdiť
polohe nášho zariadenia.
Obec leží mimo hlavného
dopravného ťahu, čo vo veľkej
miere ovplyvňuje možnosti
dochádzky našich obyvateľov,
ich rodičov a príbuzných,
a tým obmedzuje pravidelné

kontakty s nimi.
o Pre svojich klientov
organizujete aj veľké
množstvo aktivít a výletov, čo
si určite vyžaduje veľa práce.
Kto vám pri tom pomáha?
- Pre osobný rozvoj a rozhľad
každého človeka je kultúra
dôležitou súčasťou života.
Preto, s cieľom skvalitniť a
rozšíriť poskytované služby,
organizujeme množstvo
jednodňových výletov
po Slovensku i zahraničí,
návštevy kín, divadiel, múzeí,
spoločenských a kultúrnych
podujatí mimo zariadenia,
ale aj zábavné a kreatívne
podujatia v rámci domova,
stretnutia so širokou

„...časopis, ktorý osloví občana...”

komunitou i s klientmi z iných
zariadení. Spolupracujeme
s dobrovoľníkmi, okolitými
zariadeniami, obcou Lipová
aj okolitými obcami. Veľmi
dobrá spolupráca sa rozvinula
s Charitou Komjatice v rámci
projektu Krstné mamy či
so Slovenským zväzom
záhradkárov, ktorí našich
obyvateľov prichádzajú do
zariadenia učiť záhradkárske

práce.
o Pomáha vám pri
udržiavaní chodu tohto
zariadenia aj obec Lipová?
- „LIPKA“, Zariadenie
sociálnych služieb Lipová je
rozpočtovou organizáciou
v zriaďovateľskej pôsobnosti
Nitrianskeho samosprávneho
kraja. Udržiavanie chodu
zariadenia leží na pleciach
vedenia zariadenia a NSK.
Obec Lipová má však
veľký podiel na integrácii
a inklúzii našich obyvateľov
do komunity. Zariadenie má
dnes nadštandardne dobré
vzťahy so starostkou obce, s
riaditeľkou základnej školy
a s ďalšími mienkotvornými

predstaviteľmi. Výrazným
úspechom, ktorý sa udial
v oblasti zamestnávania,
bolo začlenenie jedného
prijímateľa sociálnej služby
do pracovného procesu
na Obecnom úrade
v Lipovej prostredníctvom
aktivačnej činnosti formou
dobrovoľníckej služby.
Cieľom týchto všetkých
aktivít a snaženia sa je ukázať
a tiež dokázať, že aj ľudia
s postihnutím môžu byť
prínosom pre spoločnosť
a dokážu sa do nej integrovať.
o Aké sú vaše ďalšie plány
so zariadením? Aké sú Vaše
ciele do budúcna?
- Naše zariadenie je
zapojené do Národného
projektu Podpory procesu
deinštitucionalizácie a
transformácie systému
sociálnych služieb, ktorého
hlavným cieľom je zmena
inštitucionálne poskytovaných
sociálnych služieb na
komunitné služby. Tieto
služby umožnia klientom
slobodný a nezávislý
spôsob života s podporou
komunity, odborníkov,
členov rodiny, dobrovoľníkov.
Zariadenie má preto
ambíciu sa pretransformovať
na poskytovanie služieb
komunitným spôsobom – v
komunite a pre komunitu.
Proces deinštitucionalizácie
a transformácie sociálnych
služieb v sebe zahŕňa
najhumánnejšie ľudské
prístupy v práci s ľuďmi so
špeciálnymi potrebami, čo
je hnacím motorom nás
všetkých.
- májeková -

Žurnál z našich obcí

„...časopis, ktorý osloví občana...”

7

Záhradkári a seniori v Lipovej idú spoločne...
Činnosť záhradkárskej organizácie v
Lipovej bola obnovená po 20-tich rokoch
vo februári 2010 za účasti Prof. Hričovského, Dr. Korčeka a Ing. Ketmanovej.
Začínali sme s 15-timi členmi a dnes nás
je 45. Svoje aktivity sme zamerali predovšetkým na využívanie nových poznatkov
pri pestovaní ovocia a zeleniny v našich
záhradách, hlavne praktickými ukážkami
rezu ovocných stromov počas celého roka,
využívaním biologickej ochrany rastlín a
zlepšovanie životného prostredia. Každý
rok organizujeme Výstavu ovocia a zeleniny, kde sa zapájajú nielen záhradkári, ale

a z jeho prispením sme v sociálnom zariadení Lipka začali pestovať vlastné výpestky
ovocných a okrasných drevín a po 4 rokoch v tomto roku sa bude zberať aj vlastná
úroda. Podobnú spoluprácu rozvíjame aj v
miestnej základnej škole, kde máme založené vlastné políčko pre osvedčené miestne
odrody, ktoré sme si sami navrúbľovali a
z týchto výpestkov zakladáme ovocný sad
obohatený o drobné ovocie. Spoluprácu sme rozšírili aj v rámci biologického
krúžku, ktorý je založený na ZŠ. V tomto
roku sme zahájili aj akciu záchrany starých
odrôd ovocných stromov pochádzajúcich
z nášho regiónu. Využívame pritom aj

aj občania svojimi výpestkami. Výsledky
nášho snaženie počas roka pravidelne prezentujeme aj na výstavách v rámci nášho
regiónu, odkiaľ máme viacero ocenení aj
s popredným umiestnením. Už druhý rok
po sebe na Výstave Ovocia a zeleniny v
rámci Agrokomplexu Nitra sme v kategórii
ovocie získali 1. miesto. Viacero ocenení
máme aj z Celoslovenskej Výstavy Jahrada
v Trenčíne za vystavované jablká. Máme
veľmi dobrú spoluprácu so súčasným predsedom Slovenského zväzu záhradkárov Ing.
Jakubekom, ktorý sa v našej obci minimálne 2-3 krát ročne zúčastňuje našich akcií

spoluprácu pri
zabezpečovaní
vrúbľov pri
stretnutiach v
rámci Mikroregiónu Cedron
–Nitrava. Našu
záhradkársku
organizáciu
prezentujú
nielen naše
výpestky v
záhradách, ale

aj naša záhradkárska kapela Lipovčanka,
ktorá pri našich významných udalostiach,
ako je výročná schôdza alebo výstava,
zahrá našu vlastnú záhradkársku hymnu a
spoločne si ju zaspievame v zelených tričkách s označením Záhradkári Lipová. Text
záhradkárskej hymny je vyjadrením lásky
k stromom a výzvou pre budúce generácie
čerpať múdrosť z prírody. Svoje aktivity
rozširujeme aj v rámci spolupráce s Prešovskými záhradkármi, kde sme navštívili ich
políčka, privítali sme ich aj na našej Výstave
v Lipovej a pod vedením Ing. Jakubeka
sme v tomto roku už 2-krát na Agrokomplexe v Nitre aktívne pomáhali pri obnove
ovocného sadu. Po založení miestnej
organizácie Jednota dôchodcov Slovenska v roku 2015 sme s touto organizáciou
nadviazali úzku spoluprácu. Organizujeme spoločné posedenia 2-krát mesačne v
miestnom kultúrnom dome, vypomáhame
pri rôznych akciách poriadaných obecným
úradom, urobili sme si spoločné dovolenky
na Pieninách a v Trenčianskych Tepliciach.
Už druhý rok v spolupráci so Základnou
školou a obecným úradom sme v rámci
Dňa Zeme pripravili podujatie, pri ktorom
sa upravoval areál miestnej základnej školy,
vysádzali sa ovocné a okrasné dreviny z
miestnych zdrojov, varili sme spoločne
guláš, a pritom nám vyhrávala naša kapela.

Spoločenská kronika obce Lipová
(od februára – do mája 2017)
Narodené deti:

Alex Provodovský................................................ február 2017
Dominika Sládeková............................................. marec 2017
Tomáš Borovica.................................................... marec 2017
Lukáš Žvach.............................................................. apríl 2017
Hana Kajanová......................................................... apríl 2017
Roland Gilan............................................................ apríl 2017
Michaela Némethová................................................ máj 2017
Simona Anna Barancová.......................................... máj 2017

Uzavreli manželstvo:

Mário Kocian – Ing. Zuzana Zajíčková............................apríl 2017
Jozef Sovič – Mariana Šafárová........................................... máj 2017
Jakub Dóža – Monika Špániková...................................... máj 2017
Marcel Jakabovič – Ľubica Veselková................................ jún 2017
Dávid Stacho – Dominika Blahová..................................... jún 2017

Opustili nás:

Milan Sládeček........................... † február 2017
Emília Pravdíková..................... † február 2017
Terézia Vidová.............................. † marec 2017
Anna Krišková................................† apríl 2017
Marta Švajdová................................ † máj 2017
Jozef Tököly...................................... † máj 2017
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Aj keď boli Kollárovci dobrí,
LIPOVČANKA bola vynikajúca!

Dňa 2.6.2017 záhradkárska kapela Lipovčanka odohrala v Jatove
svoje polhodinové vystúpenie v rámci koncertu Kollárovcov. Aj keď
Kollárovci boli dobrí, naši chlapci boli vynikajúci a opäť spevom a
hudbou vniesli Lipovú do povedomia širokej verejnosti.

Odovzdávanie ceny Starostlivý anjel

Dňa 26. apríla 2017
prevzal z rúk predsedu
Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu cenu Starostlivý anjel za rok 2016 v
kategórii „Ostatní pracovníci“ náš občan, poslanec OZ a zamestnanec ZSS Lipka pán Jozef Kúkela. Toto ocenenie je odmenou

za jeho pôsobenie a prácu v zariadení „Lipka“, ale súčasne odráža jeho čistý a úprimný charakter, ochotu pomôcť a chápať ľudí
okolo seba. Ako poslanec obecného zastupiteľstva je nekonfliktný, ale zodpovedný, v radoch záhradkárov má veľa kamarátov,
užíva dôveru spoluobčanov. Touto cenou NSK už druhý raz pri
príležitosti Svetového dňa sociálnej práce vyjadril vďaku svojim
sociálnym pracovníkom v kategóriách: manažment, odborní
pracovníci na sociálnom úseku, odborní pracovníci na zdravotníckom úseku a ostatní pracovníci. Blahoželáme a ďakujeme za
šírenie dobrého mena obce v našom kraji.

Deň matiek

Druhá májová nedeľa patrí každoročne v našej obci mamičkám a babičkám. Predškoláci z MŠ Lipová
svojím vystúpením ukázali, že sú pripravení stať sa prváčikmi a a 19 z nich prekročí brány základnej
školy 4.9.2017. V našej základnej škole ich budeme vítať 14. Nech sa im v škole páči a darí. Žiaci ZŠ pripravili emotívne vystúpenie,
ktoré patrilo všetkým mamám do neba. Ďalší program bol pestrý, veselý a prítomní ocenili vystúpenie detí veľkým potleskom.

Prvé sväté prijímanie v Lipovej

Slávnosť Prvého svätého prijímania je v každej farnosti sviatkom.
Nielen pre tých niekoľko detí. Je
duchovnou obnovou pre všetkých
veriacich. V tomto roku v našej
farnosti pristúpilo 11. 6. 2017 k sv.
prijímaniu 8 detí. Na tento deň sa
pripravovali v škole na hodinách
náboženstva. Hovorili o hodnote
krstu, viery, sviatosti, naučili sa
Desatoro a základné vedomosti o
prežívaní sv. omše a sv. prijímania.
Pri sv. omši sa zapájali rozličným
spôsobom – prednášali prosby, pri-

nášali obetné
dary, spievali...
V kázni sa pán
farár Mgr. Jozef Markovič
snažil zdôrazniť myšlienku,
že naša úcta
k Bohu musí
mať viditeľné
dôsledky pri
úcte k človeku,
v medziľudských vzťahoch. Čím
bližšie k Bohu, tým bližšie k človeku, tým bližšie k sebe. Po sv. omši
nasledovalo spoločné fotografovanie. Je určite dobré mať na tento
deň spomienku. Bude však veľmi
málo, ak ostane iba pri spoločnej
fotografii. Príprava na Prvé sv.
prijímanie síce skončila, ale cesta k
Bohu v Eucharistii je len na samom
začiatku. Vďaka všetkým, ktorí sa
pričinili o krásny priebeh slávnosti.

Lúčenie deviatakov

V tomto školskom roku opúšťajú brány
lipovskej školy naši deviataci: Natália Bandová, Roman Barci, Denis Buranský, Denis
Farkaš, Bianka Juhásová, Daniela Keméňová, Peter Kukela, Alica Laurová, Patrik
Šery. Do ďalšieho štúdia im prajeme veľa
úspechov, študentských zážitkov a nových
kamarátov.
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Požehnanie viníc v Mojzesove...

Tento rok musíme vyzdvihnúť
vynikajúcu spoluprácu nášho duchovného otca ThDr. Pavla Lineta,
PhD., a pána starostu Ing. Jozefa
Čunderlíka, ktorí sa spoločnými
silami podieľali na uskutočnení
Požehnania viníc, polí, záhrad
a okolitého chotára v našej obci
pri príležitosti sviatku sv. Urbana.
Samozrejme by to nešlo bez spolupráce dobrých mojzesovských

ľudí, ktorí prispeli či už
krásnou výzdobou, koláčmi (manželia Valentoví)
alebo ozvučením (Základná organizácia SZCH),
občerstvením (Miestna

organizácia SZZ) a jedlom (Poľovná spoločnosť Mojzesovo). Svätá
omša, obetovaná za vinohradníkov, bola hneď ráno 27. 5. 2017 a
popoludní sa pri soche sv. Urbana,
patróna vinohradov a vinohradníkov, na mojzesovských viniciach
zišiel každý, kto o túto udalosť
nechcel prísť, mladí, starší, detičky,
prosto z každého rožka troška. A
účasť bola vskutku hojná! Krásnym úvodom bola pieseň v podaní
Márie Buranskej k sv. Urbanovi.
Po nej náš duchovný otec vykonal
obrad požehnania a na záver spríjemnili krásny slnečný a požehnaný deň malí „Bablnkáči“ svojím
šikovným vystúpením. Chutnou
bodkou pre zúčastnených bolo
pohostenie gulášom z diviny.
- Miška Vašeková -
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Na podujatí vystúpia:
- hudobná skupina Kortina

-

folklórna skupina Kysucký

prameň

- hudobná skupina Duo Fun
- mím a zabávač pre deti
Adriano z Bánova
Predpredaj vstupeniek: od 12. 6. 2017 na OÚ v Mojzesove. Rezervácia
vstupeniek na tel. č. : 0903 431 205.
Vstupné predpredaj: 6 eur, v deň vystúpenia: 7 eur, deti do 10 rokov
zdarma!
V cene vstupenky je zahrnuté 1 x jedlo a 1 x nápoj. Každá vstupenka je
zlosovateľná! Pre deti budú pripravené atrakcie ako skákací hrad
a šmýkala!
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Netreba sa báť darovania krvi
Svetová organizácia Červeného kríža existuje už od r. 1863
a jej poslanie sa počas tohto
dlhého obdobia nemenilo a
základným cieľom je pomáhať ľuďom. Slovenský Červený kríž je spolu s ďalšími
národnými spoločnosťami
v 190 krajinách sveta súčasťou Medzinárodného hnutia
Červeného kríža a Červeného
polmesiaca, ktoré združuje
viac ako 100 miliónov členov,
dobrovoľníkov a podporovateľov. Dobrovoľníci, ktorí
poskytnutím svojho voľného
času, energie a schopností, za
ktoré neočakávajú odmenu,
nielen zlepšujú kvalitu iným,
ale osobnostne rastú a získavajú životné skúsenosti a nové
priateľstvá.
Za jednu z najdôležitejších
aktivít z hľadiska celospoločenského významu patrí
darcovstvo krvi. Pri výjazdových odberoch profesionálnym pracovníkom Národnej
transfúznej služby pomáhajú

a dobrovoľníkom
ďakujeme v mene
tých, ktorým tento
nezištný skutok
pomôže. Vždy, ak
jej to zdravie a
okolnosti dovolia,
sa darovania krvi
zúčastňuje i pani
Anna Naďová,
ktorá je držiteľkou
Bronzovej Janského plakety. „Ide o
dobrý skutok, ktorý
pomôže mnohým
ľuďom. Darcov krvi
nikde nie je dosť a
nikdy nevieme, či
raz my alebo niekto z našich blízkych nebude tiež
potrebovať pomoc.
pani Anna Naďová a Jolka Takáčová
Určite sa chcem
zúčastniť i ďalších
dobrovoľníci pri podávaní
odberov. Keďže v našej obci
občerstvenia, či pri evidensa odberov krvi zúčastňujú i
cii. V našej obci sa mobilný
darcovia z Úľan nad Žitavou,
odber krvi uskutočnil dňa
mám tak možnosť zúčastniť
sa odberu spolu s kamarátkou
08.06.2017. Všetkým darcom

Jolkou Takáčovou. Spoločne
máme radosť, že sa nielen
porozprávame ale i pomôžeme tým, ktorí to potrebujú“,
- uviedla p. Naďová. Čo by
pani Anna odkázala tým, ktorí
váhajú, či sa darovania krvi
zúčastniť? „Netreba sa báť.
Každý kto je zdravý a nebojí
sa ihiel, nech sa určite zúčastní. Odmenou mu bude úžasný
pocit, že zachránil ľudský
život.“ Je známe, že darovanie
krvi podporuje tvorbu nových
krviniek, u mladých ľudí
napríklad čistí pleť a pravidelným darcovstvom sa „trénuje“
srdcovo-cievny systém, ktorý
sa v prípade vážnejšieho úrazu
s väčšou stratou krvi dokáže
so situáciou ľahšie vysporiadať. Darovanie krvi je skutočným „darom života“ a malo by
byť v záujme nás všetkých, aby
sa darcovská základňa i skupiny dobrovoľníkov rozrastali.
pripravila:
Mgr. Andrea Hlavačková

Rozvoj vidieka začína tým, že vidíme svoje možnosti!

V marci tohto roka sa v Mojzesove
konalo Valné zhromaždenie Miestnej
akčnej skupiny CEDRON – NITRAVA.
Toto združenie obcí, ktorého členom sme
sa aj my stali ešte v roku 2015, pomáha
k zviditeľneniu a napredovaniu všetkých
v našej komunite. Spoločne sme síce
začali beh na dlhú trať, ale o to s jasnejším cieľom: zabezpečiť vyvážený rozvoj
vidieckeho života v jeho každej oblasti,
s dôrazom na zvýšenie pridanej hodnoty územia mikroregiónu. Na valnom
zhromaždení sa zúčastnilo zhruba 40
členov združenia, prišli všetci hlavní
predstavitelia okolitých obcí a tak, ako sa
na takýchto sedeniach robí, prejednávali
a hodnotili hospodárenie v predchádzajúcom období a stanovovali ciele do
budúcna. Pre nás v Mojzesove to bola
česť, že sa zoskupilo takéto množstvo

obecných predstaviteľov práve u nás.
Atmosféra bola veľmi priateľská, zúčastnení členovia boli pohostení lososom
so zemiakovým pyré, z našej „domácej
produkcie“ (týmto ďakujeme dievčatám z
jedálne), zákuskami a tortou.

Členstvo v takomto spoločenstve dokáže
zabezpečiť stabilný rozvoj tej ktorej obce,
len to chce aktívnych a ochotných ľudí.
Bez aktívneho ľudského faktora sa veci
dopredu nikdy nepohnú. A preto chcem
týmto spôsobom za obec Mojzesovo
poďakovať za vynikajúcu spoluprácu a
inšpiratívne stretnutia.
- vašeková -
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Folklórny súbor Bablnka z Mojzesova

Určite Vám je už dosť známy
náš mojzesovský folklórny
súbor Bablnka. Začínali síce
pod názvom Klnka, ale keďže prišlo k malým kolíziám
ohľadom autorských práv na
meno od skôr vzniknutého
združenia, boli naši folklóristi nútení názov meniť.
Deti si ho v podstate zvolili
sami. Vedenie súboru už od
počiatku, čiže od roku 2012
úspešne zvláda pani Mária
Hlavačková. V súčasnosti má
súbor 25 členov a záujem
oň neustále rastie. Bablnka
intenzívne reprezentuje
našu obec Mojzesovo a ZŠ
Mojzesovo – Černík nielen na

Bablnka

miestnej úrovni, ale aj mimo
nej. Aktuálne v júni absolvovali vystúpenie v Poľnom
Kesove na Otvorenie letnej
sezóny 2017 a v septembri
ich čaká reprezentácia obce
na Festivale Mravenec 2017
v obci Plavecký Štvrtok. V
dnešnej dobe nie je vôbec

jednoduché viesť a udržať
„pri živote“ takýto súbor, je
to veľmi časovo náročné a o
financiách ani nehovoriac.
„Robíme, čo sa dá, ale je v
mojom prvoradom záujme sprostredkovať deťom
zvyklosti, piesne a tance
našich predkov, prehlbovať

ich záujem o kultúru folklóru,
aby sa aj oni stali pokračovateľmi zachovávania kultúrneho dedičstva“, hovorí Mária
Hlavačková. „Neoddeliteľnou
súčasťou nášho súboru je
Sonka Melišková a Mirka
Hačková, ktorým som za
pomoc veľmi vďačná. I keď
na nácvikoch s deťmi to nie
vždy vyzerá ružovo a ja mám
chuť to vzdať, tá detská radosť z úspešného vystúpenia
ma nakopne ďalej a viem, že
to dáva zmysel“!
Za redakciu prajeme veľa
zdaru!!!
- obec Mojzesovo -
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Obec Hul

Hulani, držme spolu ...
Opätovne vítame nové číslo
Žurnálu, kde si Vás – občanov,
dovoľujem osloviť v slangovom výraze touto výzvou.
Doteraz sme sa prezentovali
výbornými kultúrnospoločenskými akciami. V nedávnom
období sme sa však prejavili
ničením vysadených nových
stromčekov (gaštanov) na ulici Alej, mladými „výrastkami“
a tiež znova poškodzovaním
obecných zastávok napr. pri
areáli základnej školy Hul.
Ďalšie čo ma naozaj mrzí,
je to, že sa nám pred očami
rozpadá Obecný futbalový
klub. Opätovne vyzývam
všetkých mladých, ale aj
starších hráčov, na účasť v
novej sezóne, taktiež pozývam každého mladého, ale
i zanietencov v pokročilom
veku do funkcionárskej obce
OFK. Našťastie sme dohrali
terajšiu súťaž. Pevne verím,
že nájdeme nových pokračo-

vateľov. Zároveň mi dovoľte
poďakovať všetkým doterajším funkcionárom, domácim
aj mimoobecným hráčom, za
reprezentáciu Hulu.
Teším sa z hojnej účasti na
spoločenských akciách usporiadaných obcou, konečne aj
z novej cesty v škole, posune
v jednaní o výstavbe chodníka na železničnú stanicu,
kde sme požiadali o posledné
súhlasné stanovisko Ministerstvo dopravy a výstavby
SR k územnému rozhodnutiu
líniovej stavby chodníka. S
radosťou Vám môžem oznámiť, že sme obdržali súhlasné
stanovisko Slovenskej agentúry pre životné prostredie
na verejné obstarávanie pre
Zberný dvor a jeho výstavu
zahajujeme, vrátane dodávky strojov okamžite. Taktiež
došlo k dohode na odkúpenie
parkoviska pred cintorínom
a vysporiadanie príjazdovej

cesty na cintorín so ŽSR a
obcou. Podali sme aj žiadosť o
finančnú podporu pri oprave
fasády a strechy nášho Zdravotného strediska, pričom niektoré stavebné práce sme si už
na 2. poschodí vykonali samostatne-svojpomocne, taktiež
sme požiadali o príspevok na
nový kamerový systém.
Za úspech považujem i to, že
sa nám podarilo znížiť úverové zaťaženie obce splatením
splátok zo 100–tisícového
úveru z roku 2010 v sume
11 930 za rok 2016 a do apríla

2017 v čiastke 57 892 eur.
Všetkým nám musí záležať na
zlepšení kvality života v našej
obci, zlikvidovali sme čiernu
skládku odpadu pred farmou,
zahájili sme výsadbu stromov v tejto lokalite, preto Vás
žiadam, aby sme nezakladali
nové skládky.
Vážení občania, prajem Vám
príjemné prežitie letných dovoleniek a teším sa na stretnutie s Vami počas obecných dní
na konci augusta 2017!
S úctou Ing. Pavol Guláš,
starosta obce Hul

Hulania na Gardénii 2017

Slovenský zväz zdravotne postihnutých v Huli patrí v obci
medzi pomerne aktívne spoločenské organizácie, ktoré okrem
iného každoročne na jar organizujú autobusový zájazd na Gardéniu. I tento rok 2017 sa členovia rozhodli navštíviť výstavisko
Agrokomplex v Nitre. Bol to 21.ročník. V minulosti navštevovali i výstavisko Incheba v Bratislave, kde býva podobné podujatie
pod názvom Flóra. Zájazd bol organizovaný nielen pre členov
SZZP, ale aj pre všetkých ktorí mali záujem navštíviť dané výsta-

visko. Účastnícky poplatok pre všetkých, teda členov i nečlenov, bol 5 eur. Našťastie, počasie prialo a zúčastnení si domov
odniesli viacero krásnych kvetín, ktorými celé výstavisko priam
žiarilo. Kto chcel, mohol ísť i na nákupy do neďalekého obchodného centra. Inšpirovaný krásou a farebnosťou rozkvitnutých
kvetov sa výletníci domov vrátili v popoludňajších hodinách.
Dojmy boli príjemné a o spokojnosti svedčili i plné nákupné
tašky, z ktorých vykúkali rozkvitnuté kvietky.

autorka textov a fotografií: Mgr. Lucia Jančeková
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V predvečer 1.mája...

V predvečer prvého mája, sa tak ako v
mnohých obciach a mestách na Slovensku i v našej obci Hul konala slávnosť
stavania Mája. Ako sme už minulý rok
písali v žurnáli, obec sa snaží zachovať
tradičné hodnoty a nehmotné kultúrne
dedičstvo našich predkov – teda zvyky a
tradície, prostredníctvom ich prezentácie
a oživenia.
V nedeľu 30. apríla sa pri miestnom
amfiteátri slávnostne vztýčil farebnými
stužkami zdobený Máj. Stavanie bolo
sprevádzané pripraveným kultúrnym
programom. O 16:30 hodine sa občanom
prihovoril starosta obce Ing. P. Guláš a
nasledovalo spevácke vystúpenie miestneho spevokolu vdp. Cyrila Minárika. V
atmosfére príjemného počasia a pripraveného občerstvenia v podobe pečených
klobás, jaterníc, gulášu, pagáčov, alko
i nealko nápojov, slávnosť pokračovala
ďalej vystúpením hudobnej skupiny –
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Progres. No, najväčší úspech si odniesli
sestry Lenka a Evka Bacmaňákové s
Fatranskou muzikou, ktoré rozospievali svojim heligonkárskym talentom
takmer všetkých zúčastnených. Kultúrny program ukončilo vystúpenie
Ľuda Kuruca a to skladbami od Karola
Duchoňa.
Oslavou stavania Mája sa v obci
dodržuje sľub z minulého roka, kedy
bola vyslovená myšlienka obnovenia tradície i do budúcnosti. Počet
návštevníkov bol naozaj veľký - čo je
najkvalitnejším ukazovateľom záujmu
občanov.

Rekonštrukcia cesty v areáli základnej školy

V mesiaci apríl 2017 sa uskutočnila oprava komunikácie
a oprava spevnených plôch
v areáli Základnej školy s
Materskou školou Hul. Stav
komunikácií bol v havárijnom
stave, keďže pôvodná cestná
komunikácia bola pravdepo-

dobne natiahnutá pravdepodobne ešte po rokoch 19601961, kedy bola vybudovaná i
terajšia budova ZŠ s MŠ Hul.
Na cestnej komunikácii bolo
nutné vykonať opravu poškodeného podkladu, vyrovnanie
asfaltu a spevnenie krajníc ka-

menivom. Na ostatné spevnené plochy v areáli bolo taktiež
nutné opraviť poškodený
podklad, následne plochy
vyrovnať asfaltom, penetrovať
a spevniť krajnice kamenivom. Náklady na realizáciu
podobných opráv sú nemalé

a obec by len ťažko mohla z
vlastných zdrojov financovať
celý projekt sama. Realizácia
prebehla za podpory Ministerstva vnútra SR, odbor
školstva.
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40. výročie
otvorenia
zdravotného
strediska v obci

Pri bádaní v obecnej kronike sme si
všimli jedno zaujímavé výročie – a tým
je výročie otvorenia budovy a začatia
ordinácie zdravotného strediska v Huli.
V roku 1977 bolo slávnostné otvorenie
budovy a začiatok prevádzky všeobecného lekárstva v obci.
Zo zachovaných spisov sa dozvedáme, že
v minulosti to bolo zo zdravotnej stránky
veľmi biedne! Lekárov bolo málo, liečenie
stálo veľa peňazí a tak sa ľudia obišli aj
celý rok života bez lekára. Úmrtnosť bola
však veľmi vysoká a to predovšetkým u
detí. Zaujímavá je aj poznámka farára
Juraja Holčeka v matrike zomrelých z r.
1852, kde sa píše:
„Zdravotný stav bol dobrý, málo bolo
chorých. V celej farnosti (Ohaj a Húl/
zomrelo 20 dospelých a 47 detí, spolu 67.
Narodilo sa 87 detí, teda prírastok je 20.“
Táto jeho poznámka hovorí o tom, že
inokedy to teda bývalo ešte horšie. I keď
to v danom období pripadlo normálne.
Najčastejšiu príčinou úmrtia podľa údajov z matrík bola tuberkulóza, na ktorú
zomieralo až 50% ľudí. A ďalším veľkým
problémom bola nedostatočná hygiena.
Do roku 1977 Hulania dochádzali za
lekárom na Dolný Ohaj. V obci sa iniciatívy vytvoriť zdravotné stredisko ujal D.
Navrátil. Zabezpečil od ONV v Nových

Zámkoch peniaze na odkúpenie súčasnej
budovy, ktorá pred tým slúžila ako rodinný dom. Budova sa prerobila. Prestavba
bola nazvaná ako akcia „Z“. Za aktívnej
podpory a pomoci občanov sa 5.júla
1977 mohla slávnostne prestrihnúť páska
a zahájiť ordinácia. Prvým „zdravotníckym obsadením“ boli:
MUDr. M. Lovasová – všeobecná lekárka
M. Bartošová – zdravotná sestra

Ďakujeme za časopis!
Dostal sa mi do rúk váš časopis „Žurnál z našich obcí“....
Myslím si, že to bol skutočne dobrý nápad takýto časopis
vydať a informovať občanov o tom, čo sa robí u susedov,
v susednej obci a porovnať to s aktivitami vo svojej obci.
Vzniká takto možnosť výmeny skúseností, zlepšenia a
skvalitnenia spoločenského života v jednotlivých obciach,
zúčastnených na tomto projekte, resp. zverejnených v tomto
časopise. Predpokladám, že občania, ktorí si prečítajú, čo sa
deje v susedných obciach, budú presviedčať svojich zastupiteľov na organizovanie podobných akcií aj vo svojej obci.
Ale nie iba o tomto som chcel...
Boli sme s manželkou /ona pochádza z obce Hul/ prekvapení, keď sme dostali od predstaviteľov obce Hul pozvánku
na oslavu výročia našej svadby, ktorú sme mali pred 50
rokmi na MNV v Huli. Rozhodli sme sa spolu s najbližšími
príbuznými toto milé pozvanie prijať a oslavy sa zúčastniť.
Bývame v Prievidzi, čo je cca 100 km od Hulu. Podujatie sa
uskutočnilo na obecnom úrade a v kultúrnom dome obce

A. Jančeková – terénna sestra
F. Golhová – detská terénna sestra
Kronika uvádza dokonca i prvého
pacienta, ktorý bol ošetrený a to je: Š.
Hentek.
V zdravotnom stredisku behom rokov
pracovalo viacero lekárov. V roku 1991
evidujeme už: MUDr. D. Poláková so
zdrav. sestrou M. Machovou, ďalej MUDr.
J. Sýkora (gynekológ) so sestrou V. Vojtekovou, detská lekárka MUDr. A. Žigraiová a sestra H. Melišková, MUDr. J. Zajíček
(zubný lekár) a M. Navrátilová ako zdrav.
sestra. V tomto období v obci pôsobila aj
pôrodná- terénna sestra B. Ostrožlíková
a V. Ostrožlík ako sanitkár. V súčasnosti v
budove máme ambulanciu všeobecného
lekára pre dospelých MUDr. M. Poláka
so zdrav. sestrou Ľ. Jančekovou a detskú
lekárku MUDr. I. Šurániovú so sestrou L.
Turanová.
Zároveň obecný úrad predkladá výzvu
pre lekárov, ktorí by mali záujem o zriadenie ambulancie do neštátneho zdravotného strediska v Huli. Ide hlavne o
špecialistov ako: stomatológa, internistu,
prípadne iné.
Obec ponúka podporu pre zariadenie
ordinácie, pozemok pre výstavbu rodinného domu vedľa zdravotného strediska,
či nájomný byt v obci.

Hul, ešte koncom minulého roka. Akcia to bola veľmi vydarená a prebehla k úplnej spokojnosti našej rodiny.
Úvodná, oficiálna časť - príhovor starostu, kultúrny
program, spoločné fotografovanie, zápis do pamätnej knihy,
odovzdanie spomienkových darčekov a pamätného listu bola dôstojným pripomenutím si pre nás tak významného
výročia.
Oslavy pokračovali voľnou zábavou, ktorú obohatil operný
spevák známymi melódiami, ako aj harmonikár ktorý nám
pripomenul zvyky z našich mladých čias na svadbách /napr.
ide pieseň dokola/.
V každom prípade to bolo veľmi pekné podujatie a silný
zážitok, za ktorý sme sa chceli aj touto formou prostredníctvom vášho časopisu poďakovať vedeniu obce Hul a popriať im do ďalšej práce Veľa úspechov. Veríme, že budú aj
naďalej v organizovaní takýchto akcií pokračovať a pripravovať tak nazabudnuteľné chvíle pre svojich spoluobčanov.
ĎAKUJEME!

Ing. Jozef Hoppan s rodinou, Prievidza
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Obec žije aj na facebooku
Obec Hul sa snaží priblížiť mladšej generácii aj prostredníctvom sociálnych sietí.
Ide predovšetkým o facebookovú stránku
(Obec Hul), kde sa môžu všetci členovia
a fanúšikovia dozvedieť vždy najčerstvejšie novinky a informácie z diania v obci

Hul. Okrem pravidelných informácií
o zbere separovaného zberu a tuhého
komunálneho odpadu, tam môžete nájsť
najčerstvejšie fotografie z podujatí, akcií,
zaujímavosti z diania v našej dedinke, ale
aj vždy včas zverejnené aktuality o plá-

novaných podujatiach. Ďalej sa občania
môžu zapájať do diskusií a posielať návrhy alebo postrehy na skvalitnenie života
v obci, prípadne môžu svojimi vlastnými
príspevkami a fotografiami obohatiť túto
facebookovú stránku.
Pre tých, ktorí si radšej informácie prečítajú na oficiálnom webovom sídle obce,
nájdu rovnako aktuálne príspevky na
adrese www.hul.sk

Prídite
a zabavte sa!

Pre všetkých, malých i veľkých pripravila Obec Hul na toto leto zaujímavé
podujatie, na ktoré sa určite oplatí prísť!
A to DEŇ OBCE HUL.
Táto tradičná slávnosť sa v danom roku
pripravuje s naozaj pútavým kultúrnym
programom. Začiatok akcie je naplánovaný na 26. augusta (sobota) a to súťažou vo varení. Ide už o II.ročník Medzinárodného gastrofestivalu, na ktorý sa
môžu prihlásiť všetci záujemcovia, ktorí
milujú gurmánske turnaje. Tento krát
bude festival súčasťou slávnosti Dňa
Obce Hul. Štartovné do súťaže je 10
eur a prihlásiť sa môžete na obecnom
úrade do 25. augusta 2017. To, aké jedlo
budú súťažiaci pripravovať priamo pred
očami všetkých zúčastnených si vyberú
sami podľa vlastného uváženia. Začiatok bude zahájený o 12-tej hodine. Vyhodnotenie bude prebiehať na základe

rozhodnutia špeciálnej komisie približne o 18-tej hodine.
Počas podujatia bude pripravený i kultúrny program.
Slávnosť obce bude mať však vyvrcholenie v nedeľu 27.
augusta 2017 (nedeľa). Očakávať môžete vystúpenie
miestneho spevokolu vdp. Cyrila Minárika, účinkovať
bude i talentovaná heligonkárka Vlasta Mudríková. Ďalej
nás poctí návštevou folklórny súbor Jánošík zo Svitu, či
hudobná skupina ZEUS. Špeciálna príležitosť bude aj pre
obdivovateľov starých motoriek a mincí z celého sveta,
pretože budú pripravené ukážky súkromných zberateľov
z obce. Bližšie informácie nájdete na webovom sídle obce
www.hul.sk alebo na fb: Obec Hul.

Už teraz sa na Vás tešíme!
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Obrazy Andrejky Bugyíkovej z Hulu

tešia ľudí aj v zahraničí. Dokonca až na Madagaskare.

To, že nie každý má umelecko-výtvarný talent, vedia všetci veľmi dobre.
O živote a umení v živote nám v nasledujúcom rozhovore prezradí trošku
viac Mgr. Andrea Bugyíková z obce
Hul.
o Kde by ste definovali začiatok vašej
umeleckej tvorby a ako sa Váš talent
postupne rozvíjal?
- Začiatky boli samozrejme určite už
v detstve. Rodičia ma už odmalička
podporovali v umeleckom smere.
Neustále som čosi tvorila, venovala
sa ručným prácam a pod. Popri ZŠ
som navštevovala aj ZUŠ s výtvarným
odborom. Neskôr som išla na strednú
školu SUPŠ Bratislava, kde som pod
vedením ak. maliara P. Cibulu študovala odbor propagačná grafika. Potom
nasledovala vysoká škola so zameraním na odbor psychológia a výtvarná
výchova. Samozrejme popri štúdiu
som sa aj vo voľnom čase venovala
kresbe a maľbe.
o Čo bolo po ukončení štúdia? Určite ste tvorili ďalej...
- Práveže ani nie. V tomto období nastala trošku odmlka od tvorenia. Asi 8
rokov som svoj dar od Boha nechala
,,ležať prachom“. Môžem však povedať,
že i toto obdobie bolo pre mňa veľmi
vzácne. Narodila sa mi dcéra Adelka,

ktorá je v súčasnosti môj
prvý kritik s výborným
umeleckým cítením.
Počas tohto obdobia mi
môj otec častokrát dohováral, aby som kreslila.
Mala som výčitky. Boh
mi dal talent a ja som
s ním nič nerobila.
o Čo ste robili po
materskej dovolenke?
Predsa len dnes vidíme,
že vaše umenie našťastie
„žije“ a darí sa mu.
- Vyučovala som na škole
a venovala som sa dcére.
Lenže tu nastal zlom.
Stratila som zamestnanie.
Nájsť novú prácu nie je
ľahké, ale asi to tak malo
byť, pretože konečne som
sa mohla venovať maľbe.
Pre málokoho je strata
zamestnania ľahká. Ani
pre mňa to nebolo jednoduché, avšak v mojom
prípade mi to dalo príležitosť vrátiť sa k tomu, čo ma
naozaj baví. Teda k maľovaniu.
Robí mi to radosť. Maľovanie nie
je pre mňa prácou, ale poslaním.
o Čo pre Vás teda znamená
možnosť kresliť či maľovať? A
aké sú vaše najčastejšie motívy?
- Je to ako keby ste prázdnym
plátnam dávali dušu. Napĺňa ma
to a zároveň mi to robí radosť.
Veľmi ma teší, že maľujem! Pod mojimi rukami
vznikajú nielen abstraktné diela, ale i portréty
– hlavne ženské, krajiny,
zátišia, kvety...
o Na viacerých miestach Slovenska sme mali
možnosť vidieť vaše
obrazy.
- Mala som výstavy vo
viacerých mestách a
obciach na Slovensku.
Boli to napr. Levice,
Nové Zámky, Podhájska,
Maňa,...
o A na záver nám ešte
prezraďte, kde všade, nielen teda na
Slovensku, ale v zahraničí môžeme
vidieť vašu tvorbu. Vraj i v Austrálii...

- Veru i tam... Moje obrazy robia radosť však aj u susedov v Českej republike, Nemecku, Francúzku, či dokonca
na Madagaskare.
pripravila: Mgr. Lucia Jančeková
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„V Radave budujeme modernú obec, stavili sme na rozvoj,
kvalitu a tradície“, hovorí Ing. Marián Chrenko, starosta obce.
súčasných
obyvateľov
Radavy sa
tu usadila až
začiatkom 18.
storočia. V
roku 1970 ich
bolo najviac, a
to 1272. Dnes
žije Radava
bohatým
spoločenskokultúrnym
životom, ktorý
jej môžu
závidieť aj
mnohé iné
obce, ba i
mestá a to
aj mimo

Obec Radava je malebná
slovenská dolniacka obec,
ležiaca na západnom úbočí
Hronskej pahorkatiny, desať
kilometrov východne od
Šurian. Obec a jej okolie má
poľnohospodársky charakter.
V ostatných rokoch sa
venuje aj turizmu, čo súvisí
s termálnym kúpaliskom
v Podhájskej, ktorá je
susediacou obcou. Rozlohou
i počtom obyvateľstva patrí
Radava medzi najmenšie v
našom regióne s približne 750

Novozámockého okresu.
O tom všetkom, ale i o
inom, sme sa pozhovárali
so starostom obce Ing.
Mariánom Chrenkom, ktorý
zastáva túto dôležitú funkciu
už štvrté volebné obdobie,
čo v presnejšom vyjadrení
znamená už pätnásty rok.
o Už v úvode je zmienka,
že Radava popri bohatej
histórii má aj sľubnú
perspektívu...To je naša prvá
otázka starostovi...
- Naša obec, ktorá susedí v

obyvateľmi. Jej občania sú
prevažne rímsko-katolíckeho
vyznania. Keď zalistujeme
v análoch obecnej kroniky,
toto územie bolo osídlené už
v praveku, 5000 rokov pred
našim letopočtom, o čom
svedčia bohaté náleziská
z obdobia neolitu. Prvá
zmienka o obci sa datuje od
roku 1237 a existencia prvého
kostola v roku 1319. Obec
a jej okolie bolo spustošené
v 16-tom a 16-stom storočí
vpádmi Turkov a Tatárov na
naše územie. Väčšina predkov

blízkosti známeho
Termálneho kúpaliska
v Podhájskej vo
vzdialenosti asi dva
kilometre, svojim
spôsobom prispieva
k rozvoju cestovného
ruchu a zviditeľňuje
tak celý tunajší
región. Neďaleko
tečie rieka Žitava
a jej okolie lahodí
mäkkosťou pahorkov
s lesmi a vinohradmi,
ale i pôdou, ktorú

obhospodarujú tunajší
poľnohospodári. Mnohé
rodiny poskytujú ubytovanie
hosťom termálneho kúpaliska,
najmä teraz počas letnej
dovolenkovej sezóny. V
penziónoch a chatách je u
nás k dispozícii 600 lôžok. V
obci sú aj dva veľké penzióny
hotelového typu, a to Penzión
Lagáň a Penzión Iveta.
Mikroregión Termál, ktorého
sme súčasťou sa rozprestiera
sa na území Podunajskej
pahorkatiny a na západe do
neho zasahuje Žitavská niva.
Územnosprávne sa nachádza
v severnej nášho okresu.
Okolo obce máme
vybudovaný cestný obchvat,
ktorý výrazne odbremeňuje
cestnú premávku a keďže
železnica vedie okrajom obce,
prevažne v nej vládne pokoj
a pohoda. Chotár a jeho
široké okolie ponúka možnosť
turistiky a cykloturistiky
a to v rázovitej zvlnenej
oblasti po vyznačených
rekreačných trasách, z ktorých
sú nevšedné výhľady na
Podunajskú nížinu. Ponad
Panských vinohradov je vidieť
okolité mestá a ďalekohľadom
televízny vysielač Kamzík na
Kolibe.
o Nuž ale, aká
je súčasnosť?
Mohli by ste nám
ju v krátkosti
priblížiť?
- Začneme
starostlivosťou od
tých najmenších až
po seniorov. Obec
je zriaďovateľom
celodennej
materskej školy so
školskou jedálňou
a malotriednej
základnej školy,
ktorú navštevujú

deti prvého
až štvrtého
ročníka.
Žiaci majú
hodiny
náboženskej
výchovy
v duchu
tradícií
obce. V rámci poskytovania
sociálnych služieb pre starších
občanov, ktorí počtom
takmer 250 tvoria tretinu
obyvateľstva, prevádzkujeme
kuchyňu a donášku obedov
na ktoré prispieva obec. V
obci sa nachádza knižnica,
posilňovňa a lekárska
stanica, v ktorej slúži lekár
pre dospelých. Máme
Dom smútku, cintorín,
futbalový areál a dva rímskokatolícke kostoly. Kostol
Ducha Svätého z roku 1700,
ktorý je barokový a druhý,
farský kostol sv. Cyrila a sv.
Metoda, ktorý je moderný
a postavený v roku 1970.
Môžeme sa tiež pochváliť
historickou drevenou
zvonicou, skupinou deviatich
chránených stromov lipy
malolistej, kultúrnym domom,
oddychovo-relaxačnou
zónou s množstvom zelene
a lavičiek, ako i detským
ihriskom a altánkom. V centre
obce je zriadená drevená
galéria sôch znázorňujúca
ľudí pri tradičných prácach
a remeslách. V rámci
infraštruktúry máme
vybudovaný vodovod a
plynofikáciu. Nachádza
sa tu tiež rýchliková
železničná trať so zástavkou,
navyše v obci premávajú
aj autobusy na rôznych
trasách. Okrem členstva v
združení Termál, sme členmi
aj Združenia obcí za trvalo
udržateľné nakladanie s
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komunálnymi odpadmi so
sídlom v Palárikove, v rámci
ktorého uskutočňujeme
zber separovaného
odpadu. V obci máme štyri
občianske združenia a to
OZ „Za krajšiu Radavu“,
Poľovnícke združenie Dolina,
Športový klub Radava a
OZ Campanula. Popri ich
pôvodnému poslaniu, ich
snaženia sú zamerané na
skrášľovanie obce a značnou
mierou sa podieľajú na jej
kultúrnom, ekonomickom,
environmentálnom,
športovom a sociálnom
rozvoji s dôrazom na úzku
spoluprácu s občanmi
a s vedením obce. Z
neformálnych združení
sú najaktívnejšie dve, a to
spevácky zbor Radavanka a
spoločenstvo kresťanských
detí.
o Ak chcú nadviazať obce,
ale i mestá na úspešnú
prácu pri realizácii veľkých
investičných akcií, peniaze
nemajú. Preto preferujú
menšie projekty a snažia sa
získať dotácie od štátu a z
eurofondov...
- Aj v našej obci je podobná
situácia. Sme radi, že sa nám
podarilo počas 15-tich rokov
získať dotácie na rozvoj
obce vo výške 800 tisíc Eur.
V rámci dvoch úspešných
európskych projektov sme v
rokoch 2006 a 2010 obnovili
verejné priestranstvá v centre
obce a vybudovali nové
chodníky a odvodňovacie
jarky. Z prostriedkov
Environmentálneho fondu
sme vybudovali vodojem
a rozšírili vodovodnú sieť.
Z dotácií Ministerstva
financií sme obnovili budovy
lekárskej stanice, obecného
úradu a pošty, modernizovali
časť verejného osvetlenia
a miestneho rozhlasu.
Ministerstvo kultúry nám
poskytlo dotácie na obnovu
zvona zo zvonice, kamenných
sôch a krížov, a aj na vydanie
dvoch kníh o našej obci
„Radava v minulosti a dnes“ a

„Radava vo fotografii“.
Kamerový systém budujeme
z dotácií Ministerstva
vnútra. Z Programu obnovy
dediny sme získali dotácie
na vybudovanie chodníkov
na cintoríne. Nitriansky
samosprávny kraj finančne
podporil vybudovanie
netradičnej autobusovej
zastávky a cyklotrás v rámci
Mikroregiónu Termál. Zatiaľ
poslednou veľkou investíciou
obce z vlastných zdrojov

bolo vybudovanie sociálnych
zariadení pre futbalistov v
rokoch 2002 a 2003. Čím
sa môžeme zvlášť pochváliť
je to, že sa nám podarilo
v spolupráci s obcou Hul
zámenou častí katastrov
prinavrátiť asi tretinu
súčasného územia obce,
ktorá bola doteraz zapísaná v
katastri obce Hul. Znamená
to, že sme územne získali späť
asi 100 domov s približne 250
občanmi. Stalo sa tak takmer
po storočnom úsilí.
o Spomenuli ste investície...
Čo všetko máte v najbližšom
pláne?
-Máme rozpracované projekty
na viaceré investičné akcie.
Máme plány na postavenie
dvanástich bytových
jednotiek, ktorých výstavba
si vyžaduje 700 tisíc Eur.
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Úsilie a všetky snaženia teraz
sústreďujeme na terénnu
úpravu ďalších obecných
komunikácií, jarkov a
verejných priestranstiev.
Z dotácií by sme chceli
uskutočniť výmenu okien
na objekte materskej školy,
postaviť dve autobusové
zastávky a rozšíriť kamerový
systém. Pevné pódium v
priestore stredu obce, kde
sa konajú najmä kultúrne
podujatia, postavíme z
vlastných zdrojov. Opäť
podáme žiadosť na prestavbu
budovy obecného športového
klubu s knižnicou na
spoločensko-športové
centrum.
o Radava je známa najmä
organizovaním bohatých
kultúrnych a športových
tradičných podujatí...
- Najvýznamnejšou kultúrnou
akciou, ktorou žijú takmer
všetci naši občania, je
oslava Dňa obce. Ďalšími
podujatiami s regionálnym
významom, ktoré organizuje

obec, sú súťažná výstava vín
VÍNO RADAVA a Vianočný
koncert. Cieľom výstavy
vín je snaha podnietiť
vinohradníkov k ešte
intenzívnejšej starostlivosti

o pestovanie a výrobu tohto
vínneho moku. Na podujatí
sa zúčastňujú aj vinári z
okolitých obcí. Cieľom
Vianočného koncertu
vo farskom kostole je
pripomenutie si slávnostnej
nálady v období Vianoc.
Okrem týchto podujatí
OZ „Za krajšiu Radavu“
organizujeme fašiangovú
kapustnicu alebo fašiangovú
ochutnávku zabíjačkových
špecialít. Ďalšími podujatiami
sú posedenie so seniormi,
ochutnávka kelkýšu, oslava
Dňa rodiny, stavanie mája,
jasličková pobožnosť,
športový deň detí a iné.
Keďže ŠK Radava má
futbalový a stolnotenisový
oddiel, pravidelne
organizujeme rôzne turnaje,
najvýznamnejší je turnaj vo
futbale o pohár starostov
obcí RVHP (skrátka obcí
Radavy, Vlkasu, Hulu
a Podhájskej). Tento rok
19. augusta v rámci Dňa
obce oslávime 780. výročie
prvej písomnej zmienky
o našej obci. Program pre
deti začne vystúpením
hudobnej skupiny PAC PAC.
Potom bude slávnostná
svätá omša – Memoriál
Michala Meliška. Po omši
bude nasledovať vystúpenie
ženského speváckeho zboru
Závišť/ČR/ z Hlubokej
nad Vltavou, vystúpenie
domáceho speváckeho zboru
Radavanka, vystúpenie
sólistu opery Slovenského
národného divadla Ivan
Ožváta a nakoniec koncert
pražskej hudobnej skupiny
Maxim Turbulenc/ČR/.
Počas celého dňa budú pre
deti k dispozícii nafukovacie
atrakcie, na programe je aj
varenie a ochutnávka gulášu.
Počas programu sa uskutoční
slávnostné udeľovanie ocenení
zaslúžilým občanom obce.
zhováral sa: Milan Kupecký
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okienko veterinára - okienko veterinára - okienko veterinára
o Ktoré ochorenia
postihujú zvieratá
najčastejšie? Ako im
predchádzať?

- Najčastejšie ochorenia u
našich domácich miláčikov sú tie kožné. Môžeme
ich rozdeliť na parazitárne,
infekčné a neinfekčné. Medzi
hlavné príznaky patrí začervenalá pokožka, svrbenie,
vypadávanie srsti a rôzne
kožné zmeny ako chrasty,
fľaky alebo vyrážky. V prvom
rade je potrebné zistiť príčinu,
a to dôkladnou prehliadkou
zvieraťa a potrebným laboratórnym vyšetrením, ktoré v
sebe zahŕňa zoškrab alebo ster
z kože. Ak máte podozrenie
na jeden z príznakov, treba
navštíviť veterinárneho lekára.
Ďalšie problémy spôsobuje
hnačka alebo zápcha. Tu tiež
treba rozlíšiť, či ide o vnútorné parazity, infekciu alebo je
to len pokazený žalúdok. V
zásade platí, že ak hnačka trvá
dlhšie ako deň, prípadne sa
objavuje krv, treba navštíviť
lekára a nič nepodceňovať.
Môže dôjsť až k dehydratácii.
Zápcha je taktiež nepríjemná
vec a netreba ju podceniť. V

mnohých prípadoch pomôže
až klystýr. Je pravda, že človek
nikdy nevie, čo psíkovi uškodí,
z vlastnej skúsenosti však
viem, že kŕmenie kosťami sú
hlavnou a závažnou príčinou.
U malých plemien psov dosť
často dochádza k zvracaniu
peny alebo žltej tekutiny. Ide
o zvýšenú aciditu žalúdka.
Väčšinou je to dietologický
problém, ktorý vymizne pri
zmene stravy. Rada by som
ešte spomenula parvovirózu
nielen preto, že je to vážne infekčné ochorenie, ale aj kvôli
jej výskytu v tomto období.
Postihuje najmä nezaočkovaných psov a šteniatka. Prejavuje sa apatiou, zvracaním a
krvavou hnačkou. U mačiek
je to herpes vírus, ktorý sa
prejavuje kýchaním, prskaním
a hnisavým výtokom z očí. V
mnohých prípadoch si s ním
mačičky vďaka imunite poradia sami, ale hlavne u mladých jedincov treba navštíviť
veterinára.

o Rady zverolekára pre
horúce letné dni...?
- Treba si uvedomiť, že psy
majú vyššiu telesnú teplotu
ako ľudia a nižšiu schopnosť
schladiť sa. To znamená, že

sa prehrejú
veľmi rýchlo.
Môže dôjsť
ku kritickému
poškodeniu
mozgu, srdca
a pečene.
Príznaky sú
sťažené dýchanie, zvýšená
telesná teplota,
nadmerný
smäd, zvracanie, hnačka,
Ak sa napiť nechce, nepodázáchvaty, kolaps. Prevencia je
vajte mu ju nasilu, mohol by
nikdy nenechávať zviera samé ju aspirovať do pľúc. Stačí, keď
v zaparkovanom aute ani len
mu budete ovlažovať jazyk.
na chvíľu. Teplota v stojacom
Neprikývajte ho studenými
aute prudko stúpa. Nebernasatými uterákmi, kumuluje
te ich na prechádzky, ani s
pod nimi teplo. Zabezpečte čo
nimi necvičte v horúce dni a
najskôr prevoz k veterinárnestále musia mať k dispozícii
mu lekárovi.
čerstvú studenú
Veterinárna ambulancia,
pitnú vodu. Ak
MVDr. Petra Michalíčková,
však predsa len
Komenského 34, Šurany
dôjde k prehriaPo. 9:00h – 12:00h a 14:00h-18:00h
tiu, urýchlene
Ut. 9:00h – 12:00h a 14:00h-18:00h
presuňte psa
Str. 9:00h – 12:00h
na chladné
Štv. 9:00h – 12:00h a 14:00h-18:00h
miesto, ovlažte
Pia. 9:00h – 12:00h a 14:00h-18:00h
mu hlavu, telo
So. 9:00h – 12:00h, Ne. zatvorené
pod pazuchaTel. kontakt: 0902 095 257,
mi a brucho.
mvdr.petrasvajdova@gmail.com
Ponúknite mu
facebook: Veterinárna ambulancia Šurany.
studenú vodu.
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Obec Jatov

Vážení Jatovčania a priaznivci našej obce,

pozdravujem Vás všetkých do krásnych slnečných dní.
Možno nie všetky dni sú slnečné a presne tak je to aj v
bežnom živote. Nie vždy sa všetko podarí a svetlé chvíle
vystrieda chmára.
Aj obecný život je striedanie úspešných a občas aj neúspešných vecí. Pre obec Jatov začal rok 2017 s projektom
na dlho očakávanú bytovku, na ktorú čaká 19 žiadateľov
o byt. V súčasnej dobe nám konečne schválili úver cez
Štátny fond rozvoja bývania, pretože dotácie sme nedostali
a už na jún je naplánový začiatok výstavby. Kolaudácia
bytovky, v ktorej bude 12 bytov, je naplánovaná na marec
2018. To je ten svetlejší bod v obecných záležitostiach. Čo
ma trápi, je vodojem, na ktorý sa stále splácajú záväzky, ale
ktorý nepostačuje pokrývať spotrebu vody. Jeho výdatnosť
je slabá, v období sucha nepostačuje voda aj na bežné používanie a aj na polievanie záhrad. Vyzývame občanov, aby
obecnú vodu nepoužívali na polievanie, napriek tomu tak
niektorí občania robia a neuvedomujú si, že s vodou treba
začať hospodáriť a šetriť si ju. Túto nepriaznivú situáciu
by vyriešil nový vrt alebo napojenie sa na vodovod v Jelke.
Na všetko ale treba peniaze, ktoré sú v malých obciach ako
je aj Jatov najväčším problémom.
Napriek týmto problémom život v obci je bohatý a zaujímavý. Prispievajú k tomu aj dotácie z projektov, ktoré
podávame. Na kultúru a šport sme niečo dostali z VÚC
Nitra a z MAS-u zasa na informačné tabule. Kultúrny
život obohacujú tradičné fašiangové slávnosti, stavanie
mája, oslavy MDD a nedávno bola obec spoluorganizátorom úspešného koncertu Kollárovcov. Veľmi ma tešia naši
malí futbalisti z prípravky, pre ktorých sme na ukončenie

Stavanie mája v Jatove

Posledný aprílový deň už
tradične a v Jatove patrí
stavaniu mája. Táto tradícia
sa spája s programom, do
ktorého vždy prispievajú
žiaci ZŠ s MŠ v Jatove,
spevácky súbor Jatovčanka
a neodmysliteľnou súčasťou
sú členovia Dobrovoľného
hasičského zboru v Jatove,
ktorí vysokánsky máj slávnostne každý rok postavia.
Zážitok z neho nemajú iba
jatovské ženy a dievčatá,
pre ktoré je máj stavaný,
ale celá slávnosť stavania
mája je o to emotívnejšia,
ak sa jej zúčastňuje hlavne
mládež, ktorá je nositeľkou
tradícií a pokračovateľkou
v tom, čo im predkovia
zanechali. Práve podobné
tradície spájajú ľudí, do

sezóny pripravili malé posedenie spojené s opekačkou a
súťažami. Som hrdá na tri spolky, ktoré v Jatove pracujú.
Je to hlavne Dobrovoľný hasičský zbor, Jednota dôchodcov Slovenska a Poľovnícky zbor. Ich členovia organizujú
brigády na čistenie obecných priestorov, zapájajú sa do
kultúrno-spoločenského života v obci a pracujú s mládežou. Naši hasiči svojimi zásahmi pomáhajú nielen doma,
ale v širokom regióne. Verím, že členovia spomínaných
spolkov sú motiváciou pre ostatných občanov a že na ich
príklade sa zaktivizujú hlavne mladí ľudia. Tí by sa mohli
trochu viac angažovať v obecnom živote, bola by som veľmi rada, keby si založili nejaký spolok mladých a začali sa
viac zaujímať o život v Jatove. Ich snaha by bola prínosom
nielen pre nich samotných, ale aj pre ich rodnú dedinu.
Adriana Matúšeková, starostka obce Jatov

sŕdc im vštepujú lásku k
rodnej dedine a k svojmu
prostrediu v ktorom žijú.
Každý, kto prišiel na stava-

si myslí, že najmä mladej
generácii patrí deň stavania
dedinského mája, pretože
mladým patrí svet, majú
otvorené dvere dokorán a
cestu života pred sebou. Sú
pokračovateľmi toho, čo sa

nie mája v Jatove pocítil tú
zvláštnu priateľskú atmosféru, aká sa dá zažiť iba
keď sa pre ľudí organizujú
akcie s láskou a pozitívnym myslením. Starostka
Jatova Adriana Matúšeková

pre nich doteraz zasadilo a
vybudovalo. Starostka verí,
že jatovská mládež bude
zachovávať nielen tradíciu
stavania mája, ale všetky
tradície, ktoré v dedine
udržiavajú. Samotný máj je
pôvodne mladý stromček,

najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový, ktorý
mal symbolický význam a
bol výrazom prírodného
mýtu v boji zimy s jarou,
smrti so životom; symbol na jar sa obnovujúcej
prírody. Takmer u všetkých
národov bolo zvykom nosiť
máje na začiatku jari alebo
leta v slávnostnom sprievode po dedine za spevu
starodávnych obradných
piesní ospevujúcich tvorivú
silu prírody a pri tanci
prejavujúcom radosť z
víťazstva jari na zimou. A
podľa týchto zvyklostí, aj
jatovské stavanie mája je
plné radosti, zábavy, spevu,
dobrého občerstvenia a
priateľských rozhovorov pri
poháriku dobrého vínka,
pod rozviatymi farebnými
stužkami vysokého mája.
Mgr. Mária Derďaková
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Fašiangy v Jatove oslávili 20. narodeniny,
prišiel aj predseda VÚC v Nitre Milan Belica
v spolupráci
so speváckym súborom
Jatovčanka, dali
tejto akcii punc
výnimočnosti
a veľkoleposti.
Keďže Fašiangy
sú najväčšou
obecnou kultúrno – spoločenskou udalosťou,
pripravovali
program už
dlhé mesiace
vopred. Samotný program je
celodennou záFašiangy, Turíce, Veľká noc
príde... jedna z najznámejších
a na Slovensku najrozšírenejších fašiangových pesničiek.
Obdobie od Troch kráľov
do Popolcovej stredy nazývame fašiangy. Fašiangy sú
prechodom medzi zimným
a jarným obdobím. Tradícia
fašiangových veselíc je hlboko
zakorenená v ľudovej kultúre. Počas fašiangov prevláda
bujará zábava, organizujú sa
fašiangové veselice, fašiangové
obchôdzky s rôznymi typmi
masiek sprevádzané fašiangovými tancami a tradičné
zabíjačky. Fašiangové zvyky
sa v redukovanej podobe zachovávajú na väčšine územia
Slovenska. Inak tomu nie je
ani v Jatove, kde v tomto roku
fašiangové slávnosti oslavovali
už 20. ročník. Toto okrúhle
výročie bol dôvod, aby organizátori, ktorými sú Obec Jatov

ležitosťou a
pozostáva
z viacerých častí.
Doobeda
chodí po
dedine
sprievod
masiek
za spevu
a tancov
hlavne
členov
súboru
Jatovčanka.
Sprievod
mal tri zastavenia, na Malom
Jatove, v časti Kendereš a pri
Kultúrnom dome. Maskovaný sprievod všade čakalo
pohostenie, či už tradičné
šišky, alebo slanina, klobása
a aj pohárik pálenky. Hostitelia boli za svoju štedrosť
pozvaní na hlavný program
do Kultúrneho domu so

začiatkom o 18.oo hodine.
A veru prišli nielen pozvaní,
ale takmer celá dedina. Ani
stoličiek nebolo dosť. Každý
sa chcel zabaviť pred prichádzajúcim pôstom, každý
chcel zažiť to čaro tradičných jatovských fašiangov. A
neľutoval veru nikto že prišiel.
Už pred hlavným kultúrnym
programom sa vonku piekla
cigánska pečienka, klobásy
a podávalo sa občerstvenie,
aby ľudia vydržali pozerať na
program, plný zábavy, spevov,
tancov a scénok. Súčasťou bol
aj krst CD-čka s 13 piesňami,

tovčanka, zatancovali žiaci zo
ZŠ s MŠ Jatov a spoločenským
tancom sa predviedli domáca
Rebeka Šemrincová a Dávid
Drevenák z Nových Zámkov.
Prekvapením a potešením
bolo spoločné vystúpenie
malej speváčky 4 – ročnej
Sašky Bahulovej a jej dedka
Paľka Bahula, inak harmonikára Jatovčanky a speváckeho
súboru Rastislavická konopa.
Jatovské fašiangy prišli podporiť aj vzácni hostia, medzi
ktorými nechýbal predseda
VÚC v Nitre Doc. Ing. Milan
Belica, PhD. Pani starostka
pre všetkých prítomných

ktoré nahral súbor Jatovčanka. Krstnými rodičmi
tohto hudobného dielka boli
ex-starosta Jozef Dubovský a
ex-starostka Eva Košťálová,
ktorí mu popriali úspešnú
počúvanosť a cestu vedúcu
do sŕdc počúvajúcich. Okrem
krstu v programe vystúpila so
svojimi piesňami samotná Ja-

zabezpečila na posilnenie
šišky a víno, aby po takmer
trojhodinovom programe
vládali fašiangujúci jatovčania
pokračovať v tanečnej zábave.
Do tanca im hrala hudobná
skupina Štýl a po odložení
stoličiek, sa tanečný parket
v Kultúrnom dome v Jatove
zaplnil rozveselenými ľuďmi,
ktorí sa takto lúčili s veselým
obdobím. Tradične sa síce
basa nepochovala, ale tradícia
fašiangov zostala zachovaná.
Aj vďaka takýmto tradičným
slávnostiam, ktoré prispievajú
k lepšiemu spolužitiu občanov
jednej obce a zbližujú jej obyvateľov, ľudia aspoň na chvíľu
zabudnú na svoje každodenné
starosti a trápenia. A práve
toto naši predkovia, ktorí nám
tieto tradície zanechali, dobre
vedeli.
Mgr. Mária Derďaková
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Dobrovoľní hasiči v Jatove robia starostke a občanom radosť
Dobrovoľný hasičský zbor v
Jatove má v súčasnosti 34 členov, z toho zásahovú jednotku
tvorí 11 vyškolených aktívnych členov. Stretávajú sa pri
pravidelných cvičeniach, školeniach, brigádach, zásahoch,

pomôcky. A zásahov, ktorých
sa zúčastňujú je viac ako dosť.
Len od januára tohto roku
zasahovali pri požiaroch v Trnovci nad Váhom, viackrát v
časti Kendereš a pri dopravnej
nehode priamo v Jatove. Jatov-

skí hasiči sú potrební nielen
pri zásahoch, ale aj pre obecný
život. Pravidelne organizujú
čistiace brigády v obci a jej
okolí, stavajú pre jatovčanky
obecný máj, spolupracujú
so školou a pre deti robia
prezentačné podujatia, sadia
stromčeky, a keď treba, robia

cisterna Škoda 706 RTHP
CAS25. Hasiči sa vo svojej

aj bezpečnostný dozor na
koncerte Kollárovcov. Okrem
týchto aktivít sa hasiči zúčastnili osláv založenia Dobrovoľného hasičského zboru v
Tvrdošovciach , kde predviedli ukážku zásahu. V máji sa
zúčastnili osláv pri príležitosti
osláv sv. Floriána - patróna
hasičov v Rastislaviciach ,
kde bola vystavená ich pýcha
- svojpomocne zrepasovaná

činnosti zdokonaľujú hlavne
účasťou na protipožiarnych a
protipovodňových cvičeniach.
Podľa slov predsedu DHZ Jatov, Tibora Boriho, jeho hasiči
budú neustále pokračovať v
údržbe a vylepšovaní hasičskej techniky a vo zveľaďovaní
ich zbrojnice, aby aj naďalej
mohli slúžiť všetkým, ktorí ich
pomoc budú potrebovať.
Mgr. Mária Derďaková

alebo len tak pre potešenie
zo vzájomného stretnutia v
ich peknej zrekonštruovanej zbrojnici. V poslednej
dobe na nej vymenili všetky
okná, za čo sú vďační najmä
Ľubomírovi Bajzikovi, ktorý
túto výmenu zrealizoval. V
rekonštrukcii chcú pokračovať, majú podanú žiadosť o
dotáciu na rekonštrukciu a
obnovu hasičských zbrojníc
a staníc z MV SR. Každoročne čerpajú dotáciu v rámci
Celoplošného rozmiestnenia
síl a prostriedkov, a z týchto
prostriedkov kupujú prevažne
materiál na zásahy a ochranné

Spoločenská kronika obce Jatov
Január – Máj 2017
Narodili sa:

Sarah Maletová......................................... 11.01.2017
Jakub Pochyba........................................... 22.05.2017

Opustili nás:

Zuzana Šemrincová............................... † 25.01.2017
Alojz Hanúsek........................................ † 17.05.2017
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Deti z Jatova si užili svoj deň detí
Vo štvrtok 1.júna deti z jatovskej
školy netrpezlivo čakali na koniec
vyučovania. Na miestnom futbalovom ihrisku totiž na nich čakalo
prekvapenie v podobe osláv Medzinárodného dňa detí. Obec Jatov sa na
túto udalosť zodpovedne pripravila,
pretože deti sú bohatstvom každej
komunity, sú našou budúcnosťou.
A urobiť radosť deťom je príjemné
nielen pre samotné deti, ale aj pre dospelých. Zrejme aj s týmto pomyslením pripravili pani starostka Adriana
Matúšeková spolu so svojím tímom

zábavný a zaujímavý program, ktorý
poteší každú detskú dušu. Pri tomto
im pomáhali členovia DHZ Jatov,
ktorí predviedli zásah hasenia ohňa,

členky Jednoty dôchodcov Slovenska
napiekli pre deti koláčiky a futbalisti
z OFK Jatov zabezpečili pitný režim.
V programe pre deti sa okrem domácich dobrovoľných hasičov predstavili
sokoliari so svojimi vtáčími chovancami. Nadšené detské oči hovorili, že
to bola dobrá voľba a orol, sokol, či
dravé sovy zaujali nielen deti, ale aj
dospelých. Po sokoliaroch sa predviedli členovia kynologického klubu
zo Šale so svojimi psíkmi. Ukázali
ako svojich psích zverencov vycvičili, a deti zaujali hlavne ukážky psej

poslušnosti a obrany. Samozrejme, že
si mohli psov aj pohladkať. Už samozrejmosťou detských osláv sa stáva
maľovanie na tvár, a nemohlo chýbať

ani v Jatove. Šikovná pani Lydka kreslila na detské líčka motýle, kvietky
a vytešené pomaľované deti ako tie
motýle naradostnené behali po ihrisku. A presne to bol cieľ organizátorov.
Darovať deťom radosť. Okrem nej
boli obdarované aj cukrovou vatou,
sladkými prekvapeniami a náučnými maľovankami. Organizátori boli
obdarovaní rozžiarenými detskými
očkami a usmiatymi malými tvárami.
Mgr. Mária Derďaková
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Obec Rastislavice

Vážení občania!

Pri stretnutiach s Vami zisťujem, že sa
zaujímate o dianie v našej obci a zapájate
sa do všetkých oblastí života v Rastislaviciach. Preto som veľmi rád, že môžem
aj touto cestou takto verejne poďakovať
všetkým, ktorí pomáhajú zveľaďovať našu
malú dedinu.
Ak sa mám obzrieť späť, prvé mesiace
tohto roku ubehli ako voda a nám sa pomaly ale iste darí plniť predsavzatia, ktoré
sme si spolu s obecným zastupiteľstvom
dali. Viem, že máme rezervy a ešte veľa
by sa v našej obci dalo zrealizovať, ale
tak ako je Váš rodinný rozpočet obmedzený, podobne je na tom aj ten obecný.
Napriek tomuto obmedzeniu sa snažíme zabezpečiť všetky veci tak, aby sme
uspokojili všetkých občanov Rastislavíc.
Podarili sa nám podať úspešné projekty,
vďaka ktorým sme získali dotácie okrem
iného aj na ozvučenie cintorína a domu

smútku a na modernizáciu zariadenia
kultúrneho domu. Obzvlášť ma teší, že
miestne spolky pracujú na vysokej úrovni
a veľmi nám pomáhajú. Hasiči organizujú
brigády na vyčistenie obce a jej okolia.
Obec zakúpila krovinorezy a kosačky, aby
tieto priestranstvá boli nielen čisté, ale
aj upravené. Ostatné spolky ako je Klub
mladých, Klub dôchodcov, o.z. Máme
radi Rastislavice, MS SČK, všetci spolu
vytvárajú mozaiku kultúrno – spoločenského života, pretože aj ten má svoje
nezastupiteľné miesto v našej dedine. Je
bohatý na akcie, ktoré pre občanov organizujeme: Májové slávnosti, Vítanie detí
do života obce, besedy so spisovateľmi,
prednášky pre seniorov, plesy, športové
turnaje a pod. Som potešený, že prvý raz
v histórii obce tu bol založený spevácky
súbor Rastislavická konopa. Verím, že nás
bude úspešne reprezentovať nielen doma,
ale aj v okolitom regióne. Cestou, ktorou
kráčame, cestou zachovávania tradícií,

Májové slávnosti

Máj je obdobie lásky a zrodu
nového života. K tomuto mesiacu sa viažu rôzne sviatky,
Sviatok práce, Deň víťazstva
nad fašizmom, Deň matiek,
Deň hasičov a s májom sú
spojené rôzne tradície a
zvyky, ako je stavanie májov.
V máji sa stalo veľa dôležitých
udalostí: Krištof Kolumbus
objavil Jamajku, Slovensko sa
v 2002 stalo majstrom sveta v
hokeji, v máji sa narodila Mária Terézia aj Žigmund Pálfy
a v máji sa rozhodol starosta
Rastislavíc Miroslav Juhász
organizovať najväčší obecný
sviatok - Májové slávnosti.
Tieto slová zazneli v úvode 3.
ročníka tradičných Májových

slávností, ktoré sa konali v
Kultúrnom dome v Rastislaviciach. Hlavným bodom
kultúrneho programu bol krst
a pomenovanie novovzniknutého speváckeho súboru, ktorý
vznikol vo februári tohto
roku a pôsobí pri miestnom
kultúrnom stredisku. Krstným otcom sa stal Ing. Jozef
Barcaj a súbor dostal názov
RASTISLAVICKÁ KONOPA. Členovia si takýto názov
vybrali zámerne, ako odkaz na
tradičné pestovanie a spracovávanie konopy v Rastislaviciach, kde nielen bola
konopáreň, ale v roku 1958
tu bola vyšľachtená odroda,
ktorá má oficiálny názov Ras-

zvykov a dedičstva našich predkov, je
myslím správna a aj vďaka nej je dúfam v
Rastislaviciach radosť žiť. Želám nielen
svojim spoluobčanom, ale všetkým
čitateľom žurnálu, veľa oddychových a
slnečných letných dní.
Miroslav Juhász,
starosta obce Rastislavice

tislavická konopa. Krstný otec
pokrstil erb súboru lístkami
práve tejto konopy, zaželal mu
veľa úspechov a vyjadril radosť zo založenia súboru, aký
ešte v tejto obci nebol. Ako
bolo povedané moderátorkou
programu, význam súboru nie
je iba v spievaní slovenských
ľudových piesní, ale hlavne v
zachovávaní tradícií, zvykov
a dedičstva našich predkov.
Pán starosta Miroslav Juhász
tiež poďakoval spevákom a
okrem kvetov ich odmenil
krásnou tortou s erbom súboru. Okrem krstu v programe
vystúpili Rebeka Šemrincová
(Jatov) a Dávid Drevenák
(Nové Zámky) so spoločenskými tancami, žiaci ZŠ s MŠ
Rastislavice a Kristínka Nagyová s piesňou Maličká som,
húsky pasiem. Spestrením
boli súťaže pre deti, ktoré mali
za úlohu priviesť na
pódium čo najviac
ľudí narodených v
máji, muži získavali
od žien otlačky bozkov a ženy uväzovali
mužom na krk stužky. Za svoju námahu
získali vecné ceny,
ale hlavnou odmenou bola zábava a
smiech. Na záver
programu zazneli
sálou slová básne
Máj od Ondreja

Lehotského Rastislavického a
potom už krojované dievčatá
začali na stoly nosiť zabíjačkové špeciality, huspeninu, guláš,
lokše... K dobrej zábave hrala
a spievala skupina ASPERO
z Topoľčian. Tancovalo sa,
zabávalo a spievalo do neskorých nočných hodín a práve
členovia Rastislavickej konopy
šírili pozitívnu energiu a
dobrú náladu. Vari najkrajšou
na celej akcii bola súdržnosť
všetkých, ktorí sa podieľali na
organizácii podujatia. Či to
boli zamestnanci Obecného
úradu, hasiči z DHZ Rastislavice, členky Klubu mladých, alebo samotní členovia
Rastislavickej konopy. Všetci
dali do príprav svoje srdce a
to sa odzrkadlilo na priebehu
Májových slávností.
Mgr. Mária Derďaková
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Rastislavická konopa zožala hneď na začiatku veľký úspech
Hovoríme s vedúcou súboru Máriou Ferusovou:
o Rastislavická konopa
je súbor, ktorý ešte nemá
ani rok, napriek tomu sa
v dedine udomácnil akoby
tam fungoval odjakživa.
Čím to je?
- Konopa, ako súbor bežne
nazývame, akoby bola chýbajúcou časťou a len zapadla do mozaiky bohatého
kultúrno – spoločenského
života v Rastislaviciach.
Takýto spevácky súbor
nikdy v našej obci nebol.
O to nadšenejšie bol prijatý nielen ľuďmi, ktorí nás
počúvajú, ale aj samotnými
spevákmi. Vidím na nich,
že našli zmysel života v seniorskom veku, že sa tešia
na každú skúšku a každé
vystúpenie. V súbore nás
je 16 členov, z toho 10 žien,
5 mužov a harmonikár,
ktorým je Paľko Bahula
z Jatova.
o Ako a kedy ste sa dali
dokopy a koho to bol
nápad založiť spevácky
súbor?
- Mať v obci súbor bol nielen starostov sen, ale aj môj.
Ja sama som dlhoročná
členka speváckej skupiny
Kesovský prameň. Našťastie
sa naskytla vhodná príležitosť pri zakladaní Klubu
dôchodcov vo februári
tohto roku. Seniori na prvom stretnutí vypisovali
prihlášky, kde písali aj oblasť záujmov. Ja som si prihlášky preštudovala a všetkých, ktorí mali napísaný
spev som oslovila. A potom
to už išlo ako lavína plná
spevu. V ústrety nám vyšiel pán starosta a hlavne
kultúrna referentka obce,
pretože Konopa patrí pod
Miestne kultúrne stredisko.
Zabezpečili nám látku na
kroje, my sme sa poskladali
na ušitie a kroje nám dodali
punc ozajstného súboru.
Oficiálny status nám zasa
dal výnimočný krst na
Májových obecných slávnostiach. Krstným otcom
Konopy sa stal pán Jozef
Barcaj, mecenáš Rastislavíc
a riaditeľ TK v Podhájskej,
ktorý pokrstil náš erb lístkami Rastislavickej konopy,
rastliny, ktorá bola vyšľachtená v miestnej konopárni.
Vlastne aj názov súboru je
odvodený od nej, ako vyjadrenie príslušnosti k rod-

nej dedine a k tradíciám.
o Ako si spomínate na
vaše prvé vystúpenie?
- Súbor v podstate vznikol
aj účelovo a skúšobne. Novozaložený Klub dôchodcov organizoval fašiangovú
zábavu, na ktorú bolo treba
zabezpečiť program. A práve členovia Konopy sa na
to podujali. So svojím fašiangovým pásmom spevov
a hovoreného slova zožali
veľký úspech a možno aj to
bol dôvod pokračovať v nastúpenej ceste.

speváci pristupujú k spevu.
Som veľmi rada, že sme
partia priateľov, ktorých
spája rovnaký koníček
a pevne dúfam, že nám to
vydrží kým budeme vládať
spievať a chodiť na skúšky.
Čo sa týka repertoáru, zamerali sme sa na klasické
slovenské obľúbené ľudové
piesne, aby sme oslovili čo
najširší okruh poslucháčov, ale hlavne aby sme
zachovávali dedičstvo našich predkov. Okrem toho,
je veľmi príjemný pocit,

o Každý spevácky súbor
má svoj repertoár piesní a
charakteristické oblečenie,
čo ho odlišuje od ostatných a robí ho jedinečným. Čo robí jedinečným
Rastislavickú konopu?
- V prvom rade je to nadšenie a elán s akým všetci

keď ľudia spievajú známe
ľudovky spolu s nami, zabúdajú pri tom na svoje
každodenné starosti a odchádzajú pozitívne naladení s melódiou na perách.
A oblečenie ako som už
spomínala, máme nové
kroje vo farbách konopy.

o Kde všade ste už vystupovali?
Zatiaľ na viacerých obecných akciách: Oslavy 72.výročia oslobodenia obce,
Oceňovanie darcov krvi,
Stavanie mája a na spomínaných Májových slávnostiach.
o Aké sú plány Rastislavickej konopy?
- V prvom rade chceme
spievať pre radosť a zábavu,
šíriť dobré meno našej obce
a ukázať, že aj v seniorskom
veku sa dá žiť plnohodnotne a tešiť sa zo života.
Svoje vystúpenia začíname
tradične našou zdravicou
a posielame ju všetkým
čitateľom Žurnálu z našich
obcí:
„Konopa vám spieva, Konopa sa teší,
že ste si dnes vy našli čas
a prišli ste všetci.
Konopa Vám spieva, zdravie šťastie želá,
Šťastie, zdravie a lásky
veľa.“
Rozhovor pripravila:
Mgr. Mária Derďaková
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Už sa fašiang kráti...
Mladý spolok starších ľudí „Klub dôchodcov Rastislavice“ zorganizoval prvý
ročník fašiangovej „batôžkovej“ zábavy
pod názvom „Už sa fašiang kráti...“.
„Batôžková“ znamenalo, že občerstvenie
si priniesol každý sám podľa vlastnej
chute. Členky klubu doobeda napiekli pre
všetkých tradičné šišky a netradičné škoricové motýle. Zabalili ich do batôžkov,
a tieto zdobili krásne pripravené stoly.
Zábava sa niesla v pravom „fašiangovom“
veselom duchu. Po úvodnom príhovore
predsedníčky klubu Gabriely Kuklišovej
a jej otváracom tanci s pánom starostom,
sa do tanca a spevu pustili aj ostatní. O
zábavu sa postarala Mária Ferusová a jej
priateľky, ktoré spievali vtipné narode-

ninové pásmo
spojené s prípitkami. Potom už
nasledoval krátky
kultúrny program,
ktorý nacvičili
šikovní seniori,
tiež pod vedením
Márie Ferusovej.
Ich spevácko-tanečno-recitačné pásmo, pri ktorom pán
starosta napichol kus slaninky na meč
spevákom a do košíka im dal fľašu vínka,
bolo nádherné, veselé a účinkujúci si vyslúžili „standing ovation“. Do tanca a spevu hrala hudobná skupina Lipovčanka a
nechýbala ani bohatá tombola. Seniori sa
rozchádzali
s úsmevmi
na tvárach,
dobre
naladení a
pán starosta
odchádzal
spokojný, že
jeho sen, aby
takýto spolok v obci
bol, sa mu
splnil nad
očakávanie.

Beseda s Jozefom Banášom
V Rastislaviciach
vedia, že bohatstvo
skryté v knihách je
trvalé a hodnotné.
Práve preto v rámci
Mesiaca kníh organizujú aktivity, ktoré
motivujú mladých
aj starých k čítaniu
a k pravidelným
návštevám obecnej
knižnice.
Okrem besied s
pani knihovníčkou,
na ktoré chodia
žiaci miestnej školy,
organizuje Klub mladých tradičný Literárny kvíz a tradičnou
marcovou akciou sa stávajú aj besedy so slovenskými spisovateľmi. Tento rok sa im podarilo do Rastislavíc pritiahnuť jedného
z momentálne najúspešnejších a najobľúbenejších slovenských
autorov – Jozefa Banáša. Nielen piesňami, ale aj zaujímavým
slovom ho dopĺňala speváčka Marcela Molnárová, ktorej
francúzsky šansón dokonca prítomné publikum dojal k slzám.
Besedu zorganizovalo Miestne kultúrne stredisko v Rastislaviciach za výraznej podpory Jozefa Barcaja, ktorému patrí veľká
vďaka nielen za to, že na jeho pozvanie hostia prišli, ale aj za
bohaté občerstvenie, na ktorom si po dvojhodinovej besede
mohli prítomní pochutnať. Ľudia ešte dlho postávali v sále a

Od založenia klubu ubehol ešte len polrok, a seniori už zorganizovali niekoľko
výborných akcií. Stretávajú sa každý prvý
štvrtok v mesiaci, a okrem toho absolvovali dva výlety do Oponíc a Banskej
Štiavnice. Okrem toho si na svoje stretnutia pravidelne pozývajú zaujímavých
ľudí, za účelom prednášok na témy, ktoré
dôchodcov zvlášť zaujímajú. Takto ich o
kriminalite páchanej na starších ľuďoch
a ako sa chrániť pred trestnou činnosťou,
poinformoval JUDr. Ľudovít Galbavý,
PhD., bývalý kriminológ. V ďalšej prednáške sa seniori dozvedeli o histórii pestovateľstva a chovateľstva z úst Doc. Ing.
Štefana Týra, PhD z Fakulty agrobiológie
a potravinových zdrojov SPU v Nitre.
Starosta Rastislavíc Miroslav Juhász verí,
že takto rozbehnutý spolok bude pevnou
a stálou súčasťou kultúrno – spoločenského života Rastislavíc.
Mgr. Mária Derďaková

dávali si podpisovať knihy, debatovali a
spracovávali práve počuté slová. Jozef
Banáš rozprával o svojom zaujímavom
živote, o hľadaní šťastia, o jeho skúsenostiach v politike, ktoré sa odrážajú aj v jeho knihách. Tie si mohli
záujemcovia kúpiť a dať podpísať autorovi. Všetci, ktorí prišli,
dostali pri vstupe zlosovateľnú záložku do knihy a traja vylosovaní šťastlivci získali knihy od spisovateľa s venovaním. Marcela
Molnárová píše knihy pre deti, a tak porozprávala nielen o
svojich spisovateľských začiatkoch, ale pridala aj cestovateľské
zážitky z rôznych kútov sveta. Beseda sa niesla v zaujímavom,
miestami smiech vyvolávajúcom a občas k slzám dojímajúcom
duchu. Organizátori veria, že Rastislavičania sa rozchádzali
domov plní pozitívnej energie a s nezabudnuteľným dojmom z
dvoch zaujímavých a úspešných ľudí.
Mgr. Mária Derďaková
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Deti v Rastislaviciach mali rozprávkový a zvieratkový Deň detí
Obec Rastislavice vie, že deti sú
jej budúcnosťou a to čo im dospelí dajú, to im raz vrátia. Možno aj
preto sa organizátori miestnych
osláv Medzinárodného dňa detí
každý rok zodpovedne pripravujú
na túto akciu a vždy pripravia pre
najmenších rastislavičanov zaujímavé popoludnie, plné radosti,
zábavy a prekvapení. Inak tomu
nebolo ani tento rok. Rastislavické oslavy dňa detí už prekročili
hranice obce a pomedzi domáce
deti bolo vidno zabávať sa aj
rodinky z okolitých dedín. A ozaj
futbalové ihrisko v Rastislaviciach zažilo v sobotu 10.6. 2017

popoludní veľkú dávku detskej
radosti. Obec v spolupráci s
Klubom mladých a Dobrovoľným
hasičským zborom zorganizovali
akciu, ktorá splnila všetko, po
čom deti túžia. Na úvod vystúpili
malé roztlieskavačky v tričkách s
obecným erbom a s pompónmi
v rukách, ktoré trénuje vysokoškoláčka Lucka Bednáriková,
členka Klubu mladých a DHZ
Rastislavice. Po nich už pán starosta Miroslav Juhász slávnostne
otvoril detskú slávnosť. Súťažné
stanovištia strážili rozprávkové
bytosti. Detské očká vyjadrovali
úžas, keď sa na ihrisku objavili

mladí dospelí prezlečení za Šreka,
Fionu, včielku Maju, Minnie,
Obelixa, jesennú vílu, rímskeho
bojovníka, vodníka či pirátov.
Zväz chovateľov na čele s pánom
Jankom Lőblom z Mojzesova tu
vystavoval zvieratká, ktoré si deti
mohli hladkať. Bolo dojemné sledovať deti, ako sedia pri klietkach
zajačikov, kozičiek a iných zvierat,
a dlhé minúty hladkajú ich
kožúšky. Hasiči z Dobrovoľného
hasičského zboru v Rastislaviciach nečakane vošli na ihrisko s
húkačkou a uhasili veľkú vatru.
Potom dovolili malým obdivovateľom vyskúšať si striekanie

odborníkov. Po návrate na Slovensko si
doplnila americký certifikát vedomosťami
o cvičení so seniormi a to bol už krôčik
k založeniu klubu jogy v Rastislaviciach.
Joga ponúka ucelený systém techník,
cvičení a metód na dosiahnutie telesného,
duševného, sociálneho a duchovného
zdravia. V dnešnej dobe sú takmer v
každej sfére života vyvíjané čoraz vyššie

Prvé mesiace roka 2017 boli v Rastislaviciach bohaté nielen na jednorazové kultúrne akcie, ale aj na dlhodobé projekty
prospešné hlavne telu. Miestny kultúrny dom je plne vyťažený a každý deň
popoludní bohato využívaný. Trikrát do
týždňa v ňom svoje telá rozhýbu cvičenci pod vedením Miroslava Holeca, svoj
deň tu ešte pred časom mali rezervovaný
aj stolní tenisti, utorok patrí roztlieskavačkám na čele s Luciou Bednárikovou,
v stredu tu nacvičuje spevácky súbor
Rastislavická konopa a pred pár mesiacmi pribudlo cvičenie jogy, ktorého sa
ujala profesionálna jogínka pani Tatiana
Kořínková. Dlhé roky žila v Kalifornii,
kde mala to šťastie, že jej učiteľmi boli
Indovia. Joga síce vznikla v Tibete, ale
jej prví cvičitelia boli Indovia. A tak sa
rastislavická jogínka učila priamo od

používa menej náročné cvičenia. V Kalifornii, kde jogu cvičia všetci, od malých
detí až po seniorov, a hlavne muži, je pre
jogínku prekvapením, že v Rastislaviciach
chodia na jogu iba ženy. A tie si toto meditačné cvičenie veľmi obľúbili. Zvyšujú si
ním nielen kondíciu precvičovaním všetkých svalov, ale podľa Tatiany, pravidelné
cvičenie päť tibeťanov môže spôsobiť
omladnutie aj o desať rokov. Zdôrazňuje
však, že nútiť sa do cvičenia
nemá zmysel. Ako sa hovorí
„pomaly ďalej zájdeš“ a tak
je to aj v joge. Rastislavická
jogínka je vďačná vedeniu obce, že jej
umožnilo dávať ľuďom to, čo im robí
dobre a čo im pomáha ľahšie prekonávať
stresy, ktoré súčasná doba so sebou prináša. Vďačná je aj svojim cvičencom, ktorí
ju nabíjajú pozitívnou energiou. A jej
večný úsmev na perách to aj dokazuje.
Mgr. Mária Derďaková

Joga v Rastislaviciach
nároky na všetkých, a tak sú metódy na
dosiahnutie vnútorného pokoja a uvoľnenie napätia pre zdravie tela, mysle a duše
také nevyhnutné. A práve takéto uvoľnenie ponúkla Tatiana rastislavičanom
prostredníctvom jogy. Pre veľký počet
záujemcov je cvičenie jogy trikrát do týždňa, z toho raz pre seniorov, pri ktorých

vody zo striekačiek a zahrať sa
na hasičov. Lákadlom pre deti
bolo aj skákanie na trampolíne či
jazdenie na koníkoch z ranču vo
Veľkej doline. Samozrejmosťou
boli darčeky pre deti a cukrová
vata. V rámci osláv deti súťažili o
tombolu – živého zajačika, ktorého venoval pán Lőbl. Vyhladnuté
a vyšantené deťúrence zakončili
svoj deň spoločnou opekačkou.
A organizátori mohli spokojne
pozorovať šťastné deti a úsmevy
na ich tvárach, ktoré dokazovali,
že tento rok sa oslavy MDD v
Rastislaviciach opäť vydarili.
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Ponúkame

mediálny priestor na propagáciu kandidujúcich
osobností do Nitrianskej župy.
Využite Regionálny Žurnál
/Galantský a Šaliansky, Žurnál z obcí... novozámockého okresu/

na svoju predvolebnú prezentáciu!

Oslovte občanov, oslovte voličov.
Informácie:

tel.: 0903 516 499

email: gszurnal@gmail.com, obecnyzurnal@gmail.com

Veľkú noc v Úľanoch nad Žitavou podporili
aj poslanci NR SR Uhrík a Kecskés

Veľká noc mala v našej obci okrem duchovného rozmeru aj tradičný charakter.
Preto vedenie DFS Úľanček zorganizovalo na veľkonočnú nedeľu
16. apríla o 15,00 hod. pred
Gazdovskou izbou (M.R. Štefánika 60) ukážku veľkonočných
úľanských zvykov, ktoré v našej obci postupne zanikajú. V
úvode sa všetkým prihovorila
vedúca DFS Úľanček Katarína
Spišáková a takisto poslanec
NR SR Milan Uhrík, ktorý prijal

pozvanie a podporil
toto podujatie svojou
účasťou aj so svojím
kolegom, poslancom NR SR, Jánom
Kecskésom. Politická
strana ĽS NS, ktorej
sú členmi, napokon
finančne prispela k
tomu, že sa mohli
ženy a deti z Úľančeka
predviesť prvýkrát v
nádherných nových
krojoch. Dievčatá otvorili svoje vystúpenie recitáciou básní a vzápätí sa k nim
pridali chlapci, ktorí všetkým predviedli,

ako má pravá veľkonočná oblievačka
vyzerať. Spoločný tanec sprevádzaný spevom ľudových piesní nenechal nikoho len
tak nehybne stáť na mieste. Návštevníci
si mohli taktiež pozrieť priestory gazdovskej izby alebo ukážku remeselníckych
prác – tvorbu prútených košíkov, a zamaškrtiť si mohli v stánku s cukrovinkami a chutnými perníkmi. Hudobná skupina Duo Fun navodila celej akcii skvelú
atmosféru, na ktorej sa mnohí zabávali až
do neskorého večera.
pripravili:
Maja Májeková, Katarína Spišáková
foto: Lukáš Ďúran
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Katka Valentová sa nebála ísť do podnikania.
A ako sa hovorí, šťastie praje tým, ktorí sa neboja.
Dnes už jej kaderníctvo v Mojzesove poznajú
občania aj z okolitých obcí a blízkych miest.
Ak vás čaká nejaká významná udalosť, na ktorú
potrebujete dokonalý
strih či účes, krásne
nechty a perfektný mejkap, určite navštívte
Kaderníctvo Katka v
Mojzesove. V ňom nájdete
totiž všetko pod jednou
strechou. Katka Valentová
sa kaderníctvu venuje už
18 rokov, no okrem toho
si u nej môžete užiť predlžovanie vlasov, mihalníc,
líčenie aj klasickú kozmetiku, ale venuje sa aj tvorbe gélových nechtov. Rada
vám poradí pri výbere
dekoratívnej či vlasovej
kozmetiky, ktorú predáva,
a tiež pri prípravkoch starostlivosti o pleť. Ako však
vraví, gro jej podnikania
tvorí výlučne strihanie
vlasov.
Katka svoje vlastné kaderníctvo vedie presne desať
rokov, no tomuto remeslu
je verná už od ukončenia
školy, kde tento odbor vyštudovala. Potom pracovala
tri roky v kaderníctve v
Šuranoch, ktoré jej veľmi pomohlo k tomu, aby
nabrala potrebnú prax a
skúsenosti. Odchod na
materskú dovolenku a dve
malé deti sa neskôr pričinili o to, že sa začala vážnejšie
zamýšľať nad tým, kde
sa zamestná po skončení

materskej. „Mám šikovného muža, ktorého bavia
rekonštrukcie domov, tak
sme nakoniec kúpili jeden
starší dom v Mojzesove,
ktorý sme prerobili a spravili si z neho kaderníctvo.
Spočiatku som to ani veľmi
nechcela, ale kvôli deťom
to bolo dobré, pretože som
nemusela nikde cestovať za
prácou,“ vysvetľuje. Navyše
kaderníctvo v Mojzesove
dovtedy nebolo, takže cestu
k vlastnému a neskôr i k
úspešnému podnikaniu
mala voľnú.
Kaderníctvo a kozmetika
na jednom mieste
Keďže Katka je všestranná
žena, dlho neostala len pri
strihaní či česaní vlasov.
Istý čas mala totiž v kaderníctve zamestnanú kozmetičku, a tak bolo prirodzené, že si ľudia časom začali
pýtať aj takéto služby. Spravila si teda kozmetický
kurz, čo odôvodňuje slovami: „Dámy na dôchodku
nepôjdu niekde do mesta
kozmetičke, pretože nevedia, čo si majú konkrétne
pýtať. Musia kozmetičku
najprv spoznať, dôverovať jej v tom, že im dobre
poradí. A tým, že ľudia ma
tu poznajú, doslova ma
prinútili k tomu, aby som
si tento kurz urobila. Preto
ma teší, že aj takéto služby

sú už dnes aj na dedine
potrebné.“
Gélové nechty, predlžovanie mihalníc
Katka popri svojom remesle vyskúšala snáď už naozaj
všetko. „Gélové nechty
robím od roku 2007, predlžujem mihalnice... Vždy
si po nejakej dobe spravím
nejaký nový kurz. Niektorí
povedia, že je toho veľa, ale
zasa to nerobím od rána
do večera.“ Na práci sa jej
totiž najviac páči rozmanitosť. „Nevedela by som
si predstaviť nechty robiť
celý deň, mám rada pohyb.
Dominantné sú však vlasy,
ostatné robím v menšej
miere, ale ľudia si to u mňa
samozrejme môžu nájsť
a vyskúšať. Snažím sa im
vyjsť v ústrety. Ešte ma tu
presviedčajú na pedikúru,
ale to som im rázne zatrhla,“ hovorí s úsmevom,
pričom dodáva, že už teraz
je dosť vyťažená.
Pánsky verzus dámsky
strih
Veľakrát prídu do Katkinho kaderníctva
muži, ktorí
tvrdia, že ich
nevedia nikde
ostrihať. A práve v pánskych
a detských strihoch je Katka
veľmi dobrá.
Podľa jej doterajších skúseností sú muži
niekedy horší
ako ženy. „Ženy
si sadnú a povedia: je mi jedno,
čo mi s vlasmi
urobíš. Ale
mužom to nie je
jedno. Zbadajú

jeden schod a koniec sveta,“ smeje sa. Nemá však
výslovne preferovaný pánsky alebo dámsky strih, hoci
dámy si k nej chodia upravovať vlasy častejšie. Pánov
sa vždy snaží vybaviť čo
možno najrýchlejšie a rozvrhnúť si čas tak, aby popri
dámach vedela ostrihať aj
ich. „Niekedy sa to nedá,
ale väščinou si to viem zakaždým nejako zariadiť.“
Novinka v podobe predlžovania vlasov
Podľa Katky momentálne na jednej strane letia
strapaté, kratšie účesy a na
druhej strane zasa celoliate
dlhé vlasy, ktoré sa zahusťujú predlžovaním. Kvôli
tomu si prednedávnom
spravila kurz na predlžovanie vlasov, takže to je u nej
nateraz aktuálna novinka. Hoci sa predlžovaniu
vlasov pred pár rokmi
vyhýbala, dnes sa vo svete
používajú nové metódy,
napríklad eurolocky, ktoré
mám v ponuke a ktoré
nepoškodzujú vlasy ako
voľakedy. „Našla som si tiež
ale jednu metódu s nano
ringami, ktorá sa mi veľmi
páči, pretože je to najmenej viditeľné.“ Na trhu je
veľmi veľa týchto vlasov,
a tak je potrebné, aby mala
o všetkom dobrý prehľad
a vedela ľuďom dobre poradiť. „Nie som spokojná, keď
niečo poviem a nemám to
overené. Preto to musím

Žurnál z našich obcí
mať odskúšané najskôr na
sebe a až potom viem ostatným povedať jednotlivé
klady a zápory.“ Ďalším
trendom sú prirodzené
melíry, ktoré ani nie sú
veľmi viditeľné, no vplyvom
svetla sa pekne odleskujú.
„Teraz sú trendy aj ombréčka, respektíve presvetlené
konce, ale tiež to musí mať
pre mňa taký prirodzený
nádych,“ hovorí.
Najviac oceňuje dôveru
ľudí v jej skúsenosti
A čo ju na jej práci najviac
baví? Na to má jednoznačnú odpoveď. „Keď mi
ľudia veria v tom, že im
dobre poradím, a keď sa
sem opätovne vracajú. Stále
im opakujem, že ak sa im
niečo nepáči, nech mi to
prídu povedať, pretože sa
v podstate učíme na tých
svojich vlastných chybách.
Som zásadne proti tomu,
aby si dal človek niekde
niečo urobiť, a vzápätí si to
dá opraviť inde.“ Podľa nej
sa treba ísť sťažovať na to
miesto, kde nastal problém.
„Ja si uznám chybu, keď
napríklad nechytí farba,
som ochotná to napraviť.“
Talent aj na ručné práce
Istý čas sa Katka venovala tzv. kanzashi technike,
resp. stužkovaniu, ktorého
výrobky využívala aj pri

svojej práci. „Veľmi sa mi
to páčilo, pretože keď som
zháňala nejaké ozdoby do
vlasov, žiadne sa mi nepáčili, tak som si vypomohla
s týmto.“ Keďže na tento
koníček už nemá toľko
času, vyrába veci už len pre
svoju vlastnú potrebu alebo
pre nevesty, ak potrebujú
na svadbu niečo špeciálne.

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

„...časopis, ktorý osloví občana...” 31
a okolitých obcí. Využiť jej
služby preto môžete utorky
a piatky od 8,00 do 12,00
a v popoludňajších hodinách od 15,00 do 18,00.
V čase obeda má trojhodinovú prestávku. Snažila sa
totiž prispôsobiť aj svojej
rodine, aj potrebám zákazníkov. „Cez obed musím
deťom navariť, no poobede majú už svoj vlastný
program. Práve vtedy ľudia
prichádzajú z práce a potrebujú si dať upraviť vlasy,
preto niekedy potiahnem
robotu aj do tej siedmej
večer.“ V sobotu je kaderníctvo otvorené od 8,00 do
12,00, ale keď je nejaká akcia či plesová sezóna, Katka
býva v práci aj dlhšie. Ak si
teda chcete dopriať kvalitné
a rôznorodé služby v príjemnej atmosfére, určite
navštívte Kaderníctvo Katka v Mojzesove. Ale najlepšie je, ak sa radšej telefonicky objednáte vopred. Až
nemusíte dlho čakať.
spracovala:
Mgr. Maja Májeková

„Sú to väčšinou nárazové
roboty, venčeky do vlasov
a podobne. Čas mi teraz
vypĺňajú najmä deti.“
Najväčší úspech
Za svoj najväčší
Kaderníctvo Katka
úspech však považuMojzesovo č. 64
je už len to, že jej
e-mail: katkavalentov@centrum.sk
kaderníctvo začali
tel.č.: 0905 968 406
navštevovať aj zákaz- FB: Kaderníctvo Katka, Kozmetika
níci z blízkych miest

NÁBYTOK
C zafík

Námestie detí 1610/2
924 00 GALANTA

Tel.: 031/780 29 37
www.nabytokczafik.sk; predajna@nabytokczafik.sk

Krása, kvalita, štýl, elegancia a vynikajúce ceny.

Už 28ROKOV NÁBYTOK CZAFÍK GALANTA

ŽURNÁL
www.zurnaly.sk

z našich obcí...

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