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presne  cielená  inzercia 

na  Vašich  zákazníkov v obciach 

okresu Nové Zámky !

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

Prezentácia úspešných firiem  
a živnostníkov v časopise je elementárnou 
súčasťou biznisu a jednoducho patrí  
k životnému štýlu každého podnikateľa.

Ani sa to nezdá, ale už ubehol presne rok odvtedy, čo sme vydali prvýkrát „Žurnál 
z obcí...“. Áno, bolo to pred rokom – v októbri 2016, pred Sviatkom zosnulých. Spolu 
s vami sa teší aj celý redakčný kolektív, že sa ŽURNÁL dobre ujal medzi vami, že ho čítate 
a očakávate každé ďalšie číslo. Ako šéfredaktorka vám zo srdca ďakujem za priazeň! 
A keďže náš časopis je prezentačným periodikom, skúste nám napísať o sebe, posielajte 
tipy, informujte nás o zaujímavostiach v našom regióne a podnikatelia – ponúkajte 
svoje produkty a svoje služby! Náš kontakt je obecnyzurnal@gmail.com. Dnes sú ľudia 
veľmi uzavretí a tak častokrát ani nevieme o našich susedoch, čo sa deje v susednej obci, 
alebo aký dobrý domáci tovar v ďalšej obci živnostník ponúka. Internet je jedna vec 
a je tam každý, lenže tak sa potom aj stratí alebo prehliadne veľakrát to, čo je kvalitné 
a výnimočné. V časopise sú najmä tí, ktorí sú úspešní a nadčasoví, lebo vedia, že písané 
slovo má svoju hodnotu v spoločnosti nadlho. Nemali by preto zabúdať na túto formu prezentácie práve tí, ktorí dosiahli už určitú 
úroveň a spoločenskú prestíž. Prezentácia v kvalitnom časopise jednoducho patrí k biznisštýlu a k životnému štýlu každého 
úspešného podnikateľa a firmy. Náš ŽURNÁL nájdete samozrejme aj na internete: www.zurnaly.sk, ale aj na webových stránkach 
obcí, ktoré v našom časopise zverejňujú o sebe dianie.  Každý si svoju úroveň života,  ale aj podnikania, určuje sám. Záleží to 
samozrejme od jeho schopností, pohľadu, názorov, ale aj peňazí. Dnes už nestačí povedať vetu: „Ja reklamu nepotrebujem, všetci 
o mne vedia...“. Služieb, produktov a ponúk je toľko, že sa zákazník nestačí orientovať a zbytočne prehliadne kvalitnú a dobrú 
vec. Preto je dobré svoju obchodnú značku verejnosti aspoň jedenkrát – dvakrát do roka pripomenúť v médiu, aby verejnosť 
podnikateľa a firmu stále registrovala. A čo je lepšie, ako kvalitne spracovaný prezentačný článok v regionálnom časopise, 
navyše dotvorený elegantnou grafikou a výraznou farbou?

Mgr. Alena JAŠŠOVÁ, šéfredaktorka,  
obecnyzurnal@gmail.com, tel.: 0903/516 499
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Obec Hul

Kultúrny augustový víkend v obci Hul
Už tradičné a obľúbené 
obecné podujatie pod názvom 
,,Deň obce Hul“, ktoré si po-
maly získava veľkú obľúbenosť 
bolo v tomto roku spojené s  
II.ročníkom medzinárodného 
gastrofestivalu. 
Všetko sa to začalo v sobotu 
26. augusta (sobota). Už v do-
obedných hodinách sa obcou 
šírila vôňa z pripravovaných 
gurmánskych špecialít. Pri-
hlásených bolo 13 súťažných 
tímov. Hodnotiacu komisiu sa 
snažili zaujať jedlami, ktorých 
recepty si prísne strážili. Náv-
števníci mohli ochutnať napr. 
plnené placky, sladké koláče, 
rôzne druhy gulášov a pod.
Prvé miesto získal zaslúžene 
kulinársky tím šéfkuchára F. 
Turana, ktorého špecialitou 
boli zemiakové placky s res-
tovanou kačacou pečienkou 
na póre. 
Na druhom mieste sa umiest-
nila rodina Kosibových a 

tretie miesto získal tím na čele 
s F. Vaškom. Obe družstvá si 
pripravili guláš.  Recepty sú-
ťažných jedál sme sa zbytočne 
snažili zistiť. Každý súťažiaci 
nám s úsmevom povedal, že 

recept a použité ingrediencie 
sú prísne tajné. Ale prítom-
ným návštevníkom to vôbec 

nevadilo a s veľkou chuťou 
sa pustili do ochutnávania 
a hodnotenia pripravených 
gastronomických špecialít. 
 Atmosféru dopĺňal hudob-
ným prejavom Ľudo Kuruc. 

Na druhý 
deň 
nedeľné 
popoludnie 
otvoril kul-
túrnym vy-
stúpením 
miestny 
spevokol 
vdp.C. 
Minárika. 
Nasledova-
lo vystú-
penie heli-
gonkárky 
Vlasty Mu-
dríkovej, 

ďalej sestier 
Bacmaňákových  a folklórne-
ho súboru Jánošík zo Svitu. 
Členovia tohto súboru nás 

už v minulosti poctili svojim 
vystúpením na podobnej 
obecnej akcii. Ďalším hudob-
ným spestrením kultúrneho 
programu bola kapela ZEUS. 
Zaujímavá i nevšedná bola 
výstava historických mincí a 
motocyklov od zberateľov v 
obci Hul a to p. M. Pitoňáka a 
I. Kantoráka so synmi (O ich 
zberateľskej vášni si môžete 
prečítať v samostatnom roz-
hovore). 
Deti sa mohli vyšantiť na ská-
kajúcom hrade alebo si zahrať 
pripravené zaujímavé detské 
súťažné hry. Maškrtníci si 
mohli pochutnať na cukrovej 
vate, palacinkách, popcorne 
a pod.
Veríme, že všetci zúčastnení 
boli spokojní a budeme sa 
tešiť, ak sa na budúci rok za-
pojí ešte väčší počet ľudí, ktorí 
nielen zberateľskými, ale aj 
inými zaujímavými koníčka-
mi, spestria toto podujatie. 
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60 - ročné výročie založenia JRD v obci Hul
Tento rok si pri-
pomíname aj 60 
rokov od založe-
nia jednotného 
roľníckeho druž-
stva, dnešného 
Agrocoop, p. v. 
d. Jeho počiatky 
siahajú do roku 
1949, kedy bola 

prvá snaha o založenie družstva. Táto 
myšlienka sa však podarila naplniť až 10. 
októbra 1957, kedy vniklo celoobecné 
družstvo III.typu. (V tomto družstevnom 
komplexe boli spojené obce Radava, 
Vlkas a Hul). Prvým predsedom bol 
Severín Zaťko. Neskôr to bol Ferdinand 
Michal, Michal Slovák, Štefan Vyžinkár, 
Štefan Hentek, Ing. Rudolf Mikulec, Ing. 
Jozef Sväteník, Ing. Martin Michalíček, 
Ing. Vladimír Pistrák a následne nastúpil 
súčasný predseda Ing. Peter Vojtek.
Od svojho počiatku svojho vzniku 
družstvo zažilo dnes už historicky rôzne 
zaujímavé (dobré i horšie) udalosti. Ako 
napr.: povodeň na Dunaji, kedy obyvate-
lia z obce Tôň našli útočisko v našej obci. 
JRD poskytlo prácu týmto občanom a v 
obci mali dokonca dočasné ubytovanie. 
Neskôr družstvo uskutočnilo aj zájazd 
do tejto obce, kde navštívili katastrofou 
postihnuté rodiny. 
V roku 1973 do komplexu JRD pribudlo 
i JRD Podhájska. Družstvo Žitava Hul 
takto dostalo vedľajší názov ako JRD 
RVHP (Radava, Vlkas, Hul, Podhájska). V 
tomto roku vypukla i nákazlivá choro-
ba ošípaných – slintačka. Nastala úplná 
izolácia strediska družstva ale i celej obce. 
Našťastie sa podarilo celú situáciu úspeš-
ne zvládnuť.  
Ďalším zaujímavým medzníkom druž-
stva bola myšlienka výstavby viacúčelo-
vej budovy. V roku 1975 sa výstavba aj 
začala a 30.júla 1981 bola odovzdaná do 
prevádzky. Následne sem presťahovali i 
kancelárie spolu  s Družstevným klubom. 
Od počiatkov vzniku JRD sa všetci 
členovia aktívne zapájali do kultúrneho 
a spoločenského diania v obci. Názov 
Agrocoop p.v.d. Hul dostalo družstvo až 
23.januára 1991. 
V súčasnosti činnosť Agrocoop p.v.d. 
ja orientovaná na rastlinnú výrobu. Na 
trvalý pracovný pomer zamestnáva 16 
pracovníkov a celkový počet členov je 17.

Žurnál z našich obcí4 „...časopis, ktorý osloví občana...”



Pomaly sa rozrastáme a modernizujeme...
     Sme radi, že trend čítania je opäť späť. Pomaly, 
avšak isto sa čítanie stáva opäť zaujímavou aktivitou 
pre všetky vekové kategórie. Naša Obecná knižni-
ca Hul vznikla ešte v roku 1931. Odvtedy do dnes 
pôsobí iba s menšími odmlkami takmer neustále. 
Vtedy (ako uvádza miestna kronika) mala obecná 
knižnica 28 zväzkov kníh. Okrem obecnej súčasne 
fungovala aj školská knižnica s vlastným knižničným 
fondom. V roku 1937 mala obecná už 207 a školská 
knižnica 609 zväzkov. K dnešnému dňu evidujeme 
cca 5 000ks  knižných titulov. A pochváliť sa môžeme 
získaním novej dotácie z Fondu na podporu umenia, 
ktorý nám poskytli finančnú sumu v hodnote 1 000,- 
eur na novú akvizičnú činnosť. Z tejto podpory sme 
zakúpili 129 knižných titulov. A to z najrôznejších 
žánrov a druhov, pre všetky vekové kategórie. Okrem 
toho sa knižnica môže pochváliť prebiehajúcou mo-
dernizáciou. Ide o knižnično-informačný systém OSS 
KOHA (softvér), pomocou ktorého budú registrovaní 
čitatelia mať možnosť z pohodlia domova prehliadať 
si celý knižný katalóg. Ďalej si budú môcť odsledo-

vať po prihlásení vlastné výpožičky kníh, prípadne 
rezervovať si titul a iné. Sme radi, že obecný rozpočet 
prispieva na fungovanie kultúrneho diania v obci aj 
takouto formou. Knižnicu navštíviť môžete denne 
počas úradných hodín obecného úradu Hul.  

Deti z Hulu v škole prírody

Ospravedlnenie pre Ing. Pavla Guláša, starostu obce Hul
V minulom – júnovom vydaní nášho Žurnálu z obcí... sme uviedli nesprávne krstné meno starostu z Hulu, Ing. Pavla 
Guláša. Redakčný škriatok ho „premenoval“ na Juraja. Keď sme túto chybu zistili, snažili sme sa okamžite o nápravu 
aspoň tam, kde ešte nebol časopis distribuovaný. Našťastie aj v samotnej obci Hul sa podarilo včas stiahnuť chybné 

výtlačky z rozvozu a nahradiť ich opraveným nákladom časopisu. Ospravedlňujeme sa týmto za uvedenie chybného 
mena samotnému starostovi obce Hul  - Ing. Pavlovi Gulášovi, ako aj tým čitateľom a občanom, ktorým sa dostal do 

ruky výtlačok s nesprávnym menom. 
-  redakcia časopisu - 

Žiaci primárneho vzdelávania (1.stupňa) ZŠ s MŠ Hul sa zúčast-
nili 25. až 29.septembra spolu s pani učiteľkou Mgr. Magdalénou 
Fialkovou a riaditeľkou školy Mgr. Martinou Kišovou  obľúbené-
ho viacdňového výletu ,,Školy v prírode“. Zájazd bol organizova-
ný v prenádhernom prostredí  Hornej Vsi v Hoteli Lomy, ktorý 
sa nachádza neďaleko Partizánskeho v prekrásnej doline pohoria 
Vtáčnik. Celkovo Hotel Lomy organizoval „Školu v prírode“ už 
4krát. Skúsení animátori si pre deti pripravili bohatý program 

plný pohybu, vedomostných otázok a zábavy na čerstvom vzdu-
chu. Okrem toho absolvovali aj výlet do neďalekej ZOO Bojnice, 
kde deti obdivovali rôzne druhy zvierat, ktorých v danej zoolo-
gickej záhrade je naozaj veľké množstvo. 
Reakcie žiakov počas i po návrate domov bolo naozaj plné 
nadšenia. Takže so spokojnosťou môžeme skonštatovať, že sa zo 
„Školy v prírode“ vrátili plní nezabudnuteľných zážitkov, plní 
elánu a nových skúseností. 
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Zberateľská vášeň rodiny Ivana Kantoráka z Hulu
V nasledujúcom článku Vám priblíži-
me rodinu p. Ivana Kantoráka z našej 
obce, ktorý spolu s celou rodinou 
zanietene zbiera motocykle, hlavne 
tie, čo už čosi „zažili“. No ich záľuba 
siaha dokonca ešte ďalej. Pri príleži-
tosti 70.teho výročia 1. motocykla v 
obci Hul, (ktorý mal v r. 1927 – ob-
chodník Ferdinand Michal), sme sa 
s nimi krátko porozprávali. Na naše 
otázky odpovedali spoločne otec Ivan 
a synovia Erik a Ivan.
Na prvú otázku a čo zbierajú mi s 
úsmevom odpovedali, že zbierajú 
všetko. 
o A kam siahajú počiatky tejto 
vášne?
- My zbierame naozaj všetko. Ale pri-
márne, ak by som mal byť trošku viac 
konkrétny, tak ide hlavne o predmety, 
čo majú kolesá a motor. Teda prevaž-
ne motocykle a autá. No najnovšie už 
aj historické bicykle (Ivan st.).
S bratom Ivanom sme už ako malí 
chalani pochytili po otcovi zbera-
teľskú vášeň. Ako každý chlapec na 

dedine sme začali s Pionierom. Túžba 
spoznávať niečo iné, staršie, niečo čo 
potrebuje opraviť, vylepšiť a pod. rást-
la. A tak dnes máme už okolo 50ks 
motocyklov (Erik)

o Čiže si ich aj opravujete...
- Prevažná väčšina zozbieraných mo-
tocyklov či áut je po privezení k nám 
v dezolátnom, nepojazdnom stave. 
Myslím, že práve to, že ich musíme 
opäť ,,oživiť“ nás na tom veľmi baví 
(Ivan ml.) Opravujeme ich komplet-
ne od motora, elektroinštalácie až po 
záverečné lakovanie (Erik). 
o Aj ich predávate? Alebo, aké máte 
plány do budúcnosti?
- Nepredávame. Všetko len zbiera-
me. Takýto typ zberateľstva je však 
náročný na priestory. Preto dúfame, 
že sa nám časom podarí nejaké 
vyhovujúce zohnať, kde by sme prí-
padne mohli raz vytvoriť múzeum 
veteránov alebo niečo podobné. Boli 
by sme radi, keby aj ostatní občania 
mali možnosť vidieť krásu historic-
kých vozidiel.

Pozvánka na slávnosť Jubilantov 2017
Prostredníctvom tohto čísla Žurnálu si  Vás dovoľujeme pozvať na slávnosť Jubilantov 2017, ktorá sa usku-
toční 18. novembra 2017 o 16:30 hod. Vítaní sú všetci jubilanti, ktorí sa v roku 2017 dožívajú 50-tky, 60-tky 
alebo slávia 25. či 50. rokov spoločného manželského života (strieborná a zlatá svadba). Pripravené je vystú-
penie heligonkárok sestier Bacmaňákových. Hudobným doprovodom celého večera bude opäť ,,odskúšaný“ 
Vlado Gašpír zo Žiaru nad Hronom, ktorý aj minulý rok bol súčasťou tohto stretnutia. Poplatok na osobu je 
15 eur. V cene je zahrnutá 2x večera, občerstvenie v podobne vína, nealko nápojov, kávy a zákuskov. V prípa-
de záujmu o účasť na danom podujatí, sa rodáci z obce Hul môžu prihlásiť a sumu uhradiť do 8. novembra 

2017 na Obecnom úrade v Hule, príp. na účet: 
SK31 0200 0000 0001 7072 3172. 

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na stretnutie!

Texty článkov o obci Hul  
pripravila Mgr. Lucia Jančeková

Foto: obec Hul, archív ZŠ a MŠ Hul
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Obec Mojzesovo
Leto 2017 v Mojzesove

Dovolím si tvrdiť, že tohtoroč-
né leto sa v Mojzesove začalo 
veľkolepým víkendom. Hneď 
po odznení záverečného 
zvonenia školského rozhlasu 
sa 8. júla u nás konal siedmy 
ročník futbalového turnaja 

Memoriálu A. Vašeka a P. Ka-
janoviča. Turnaja sa zúčastnili 
štyri futbalové mužstvá, OŠK 
Mojzesovo, FC Komjatice, ŠK 
Šurany junior a OFK Maňa. 
Turnaj bol ukončený slávnost-
ným odovzdaním ocenení a 

putovného 
pohára. Po 
turnaji sa 

konal nultý ročník Obecných 
slávností v Mojzesove. Na 
tejto kultúrnej akcii vystúpili 
hudobné skupiny ako Kortina, 
Duo Fun, klaun Adriano pre 
deti a folklórne hudobné 
zoskupenie Kysucký prameň.  
Nechýbala hodnotná tombola, 
voňavá ponuka jedál na výber 
a samozrejme občerstvenie. 
Dokonalý priebeh osláv bol 
zásluhou všetkých spoluor-
ganizátorov, za čo im patrí 
obrovská vďaka. Až na drobnú 
technickú poruchu počas vy-
stúpenia chlapcov z Kortiny, 
celé dianie okolo osláv bolo 
prvotriedne. Samozrejme, že 
najpodstatnejším článkom ce-
lej udalosti boli naši občania, 

ctení hostia a občania z oko-
litých obcí a miest. Táto akcia 
bola usporiadaná predovšet-
kým pre nich a dúfam (a to za 
všetkých organizátorov), že sa 
stane každoročnou tradíciou v 
našom Mojzesove. 

Nasledujúci týždeň po Obecných slávnostiach patril našim 
detičkám, ktoré mali možnosť prihlásiť sa do denného letného 
tábora Baobabovo. Tak ako každý rok, aj teraz sme sa spoločne 
s „animátorkami“ Majkou, Sonkou, Luckou a Jankou snažili 
deťom plnohodnotne vyplniť čas spoločnými aktivitami celých 

päť dní. Pre deti sme mali pripravené rôzne súťaže 
a činnosti, ktoré boli zamerané na ich fyzický, 
psychomotorický a spoločenský vývoj. Absolvo-
vali sme výstup na Zobor v Nitre (mimochodom 

deti to zvládli bravúrne!), navštívili sme tiež nitriansky park 
Sihoť, deti tiež zvládli „bicyklovú“ túru na vinohrady, hľadanie 
pokladu v okolí centra Mojzesova na základe indícií – nedá mi 
nespomenúť prekvapenie v podobe živého vodníka  a každý 
deň nám šikovné mamičky - kuchárky (Macka, Katka a Paťka) 
pripravili k obedu vynikajúce dobroty. Už sa tešíme na ďalší 
ročník Baobabova!

Memoriál A. Vašeka a P. Kajanoviča

Letný tábor Baobabovo

Dni obce 2017

Dni obce 2017 Futbalový turnaj

Výlet na Zobor

Stretnutie detí s vodníkom

pokračovanie na str. 8.
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Koniec júla (29. 7. 
2017)patril znovu akcii 
OŠK Mojzesovo, ktorý 
usporiadal Futbalový 
miniturnaj. Futba-
lové derby (ôsmich 
mužstiev s výstižnými 
názvami) po dlhom, 
horúcom a nároč-
nom dni vyhral tím 
Coca – Cola. Na záver 
odovzdal prezident 
klubu ocenenia trom 
najlepším tímom, 
ocenil aj najlepšieho 
hráča a brankára. Po 
tomto slávnostnom 
akte ešte vyžreboval  
bohatú tombolu. A tak 
ako každý rok, aj teraz 

bolo súperenie futbalových 
mužstiev spojené so súťažou 
vo varení gulášu (pod záštitou 
obce Mojzesovo). V priebehu 
týždňa sa prihlásilo päť skupín 
a varenie sa začalo ráno o 
9.00 hod. V poobedných 

hodinách sa prísna komisia 
hodnotiaca kvalitu uvarených 
gulášov zhodla na „verdikte“ 
a víťazným sa stal tím Marcela 
Teplana.

Miška Vašeková

Futbalový  miniturnaj

Víťazný tím Coca-Cola

Víťaz naj gulášu  
s Ing. Slavomírom Hačkom

Mgr. Karin Jaššová, PhD. – kandidátka na poslankyňu 
Nitrianskeho samosprávneho kraja, v župných voľbách 
4. novembra 2017 kandiduje pod poradovým číslom 13
Narodila som sa v mesiaci november, 
v roku 1975. Môj otec pôsobil v tom 
období ako stavbár a matka ako zdra-
votná sestra. Dnes už ako dôchodcovia 
dotvárajú môj rodinný kruh, do ktorého 
neodmysliteľne patrí môj manžel – 
lekár, pôsobiaci v Nových Zámkoch a v 
Komjaticiach a naše dve deti. Žijeme v 
obci Komjatice.
Vyštudovala som UKF v Nitre  a dok-
torát PhD. som získala na rovnakej uni-
verzite, kde som zároveň pracovala ako 
lektor. Od začiatku môjho pôsobenia 
na univerzite som sa okrem lektorskej a 
vedecko – výskumnej činnosti venova-

la tak zdravotne postihnutým a iným 
sociálne znevýhodneným skupinám, 
ako i spolupráci so slovenskými a za-
hraničnými spoločnosťami pri získavaní 
nových investičných príležitostí a tvorbe 
pracovných miest.
Týmto aktivitám sa venujem aj v rámci 
plnenia môjho doterajšieho poslanecké-
ho mandátu Nitrianskeho samospráv-
neho kraja. Pôsobím v komisii školstva a 
mládeže a v sociálnej  komisii.
Mojim cieľom je, aby náš kraj bol kra-
jom s dostatkom kvalitných pracovných 
príležitostí, podporujúci podnikanie a 
vytvárajúci nové investičné možnosti; 

spravodlivý a zabezpečujúci pokojnú a 
dôstojnú starobu; rozvíjajúci kvalitnú a 
komplexnú starostlivosť v rámci celého 
regiónu; poskytujúci kvalitné a odborné 
vzdelávanie stredných škôl, s akcelerá-
ciou na uplatnenie a dostatočnú prípra-
vu na trh práce, resp. na vysoké školy. 
Zdravá pokora, optimistický prístup a 
zodpovednosť sú tri vlastnosti, ktoré do 
mňa vštepoval môj profesor počas pô-
sobenia na univerzite oblasti získavania 
nových investičných príležitostí, by som 
rada prenášala i naďalej do pôsobenia 
v rámci plnenia poslaneckého mandátu 
nitrianskeho samosprávneho kraja. 

Objednávateľ: Karin Jaššová Mgr., PhD., Komjatice, Nádražná 1; Zhotoviteľ inzercie: Vydavateľstvo Helena, Šaľa, IČO 34644237
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Veľmi bohatú letnú ponuku kultúrnych 
akcií v Mojzesove ukončila 28. augusta 
Oldies party, ktorú organizovala obec 
Mojzesovo pre milovníkov a fanúšikov 
hudby 70-tych, 80-tych a 90-tych rokov. 
Party bola usporiadaná s cieľom pritiah-
nuť strednú vekovú kategóriu „našich“ 
ľudí a ponúknuť im tak možnosť odpútať 
sa od každodenného stresu a „naháňa-
čiek“ a v kruhu rovesníkov sa uvoľnene 
zabaviť. Letné obdobie v Mojzesove bolo 
naozaj veľmi pestré, mohli si prísť na svo-
je aj detičky, aj mladí, stredná generácia, 
aj seniori. Stačí len využiť to, čo sa Vám 
ponúka, všetko to robíme s radosťou pre 
Vás, pre občanov!

Miška Vašeková

Oldies party v Mojzesove 

Zábava v plnom prúde

Ing. Helena Bohátová, PhD. 
– kandidátka na poslankyňu  

Nitrianskeho samosprávneho kraja

Vážení občania, dovoľte, aby som sa 
Vám predstavila. Volám sa Helena Bo-
hátová, rod. Pernická. Narodila som sa v 
Šuranoch, vyrastala som v obci Černík. 
Som šťastne vydatá, matka dvoch do-
spelých detí. Vyštudovala som Fakultu 
elektrotechniky na Slovenskej technic-
kej univerzite v Bratislave, neskôr som 
absolvovala doktorandské štúdium na 
Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva 
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 
 Viac ako dve desaťročia som učila na 
SPŠE v Nových Zámkoch odborné - 
elektrotechnické predmety. V súčasnosti 
pôsobím ako riaditeľka Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny v Nových 
Zámkoch.  Moje doterajšie pracovné 
skúsenosti som využila aj ako poslan-
kyňa Nitrianskeho samosprávneho 
kraja (NSK). Pracovala som v komisii 

sociálnej pomoci a komisii školstva a 
mládeže. Bola som členkou Rady NSK. 
Počas volebného obdobia som pod-
porila rekonštrukciu viacerých budov 
škôl, telocviční a zariadení sociálnych 
služieb. Do škôl sa nakúpili nové učebné 
pomôcky, a tým sa zlepšila kvalita 
vzdelávania žiakov na našich stredných 
školách. V súčasnosti sú tri stredné ško-
ly z nášho okresu zapojené do projektov 
IROP, ktoré zvýšia kvalitu vzdelávania v 
objeme financií za viac ako tri milió-
ny €. Za môjho pôsobenia v sociálnej 
oblasti boli zriadené nové druhy soci-
álnych služieb. V „Kamilke“ Zariadení 
sociálnych služieb Maňa bola zriadená 
služba včasnej intervencie. Vo všetkých 
zariadeniach sociálnych služieb sme 
zvýšili počty sociálnych pracovníkov a 
zároveň sme aj všetkým zamestnancom 
zvýšili platy. Podporila som aj založenie 
nadácie NSK „ POMOC“, ktorá pomáha 
všetkým tým, ktorí pomoc potrebujú, 
či už z dôvodu veku, zdravotného stavu 
alebo živelnej pohromy.Počas predchá-
dzajúcich štyroch rokov sa zrealizovala 
aj rekonštrukcia viacerých ciest druhej 
a tretej triedy, výstavba cyklotrás, 
rôzne investičné aktivity, ale aj podpo-
ra kultúry, športu a cestovného ruchu  
prostredníctvom dotácií z NSK. V roku 
2017 bola zrealizovaná oprava úseku 
cesty Mojzesovo- Černík, mesto Šurany, 
most medzi Šuranmi a Úľanmi nad 

Žitavou. Aktuálne sme pred realizáciou 
rekonštrukcie cesty Šurany – Podháj-
ska. Všetky aktivity boli zrealizované  z 
prostriedkov NSK alebo EÚ.
     Vážení občania, mojimi pracovnými 
skúsenosťami a odbornosťou budem 
aj  v nastávajúcom volebnom období 
podporovať všetky aktivity, ktoré zvýšia 
zamestnanosť občanov nášho kraja. 
Systematicky budem presadzovať kva-
litné odborné vzdelávanie na stredných 
školách. Tam, kde sú možnosti duálneho 
vzdelávania, maximálne ho podporím, 
aby absolventi stredných odborných 
škôl boli aj prakticky pripravení pre 
potreby trhu práce. Správnou sociálnou 
politikou zabezpečím dôstojný život 
občanov v zariadeniach sociálnych 
služieb. Aktívne podporím rozširovanie 
siete zariadení sociálnych služieb, rozvoj 
cestovného ruchu, kultúrne a športo-
vé aktivity občanov v našich obciach. 
Budem presadzovať rekonštrukcie ciest, 
výstavbu kruhových objazdov, a tým 
zvyšovať bezpečnosť v doprave. Budem 
aktívne spolupracovať so zamestnanca-
mi samosprávy. Podporím tiež  všetky 
aktivity, ktoré zlepšia život občanov v 
našom kraji, ale hlavne vás, občanov 
okresu Nové Zámky. Mojou prioritou je 
riešiť problémy, nie ich odsúvať. Som za 
krajší a spokojnejší život v našom kraji. 
Spokojnosť občanov je mojím cieľom!

Ing. Helena Bohátová, PhD.

V župných voľbách 4.novembra 2017  
kandiduje pod poradovým číslom 4.

Objednávateľ: Bohátová Helena, Ing., PhD., Nové Zámky, Pri Zugove 27; Zhotoviteľ inzercie: Vydavateľstvo Helena, Šaľa, IČO 34644237
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„Naším cieľom je pomáhať obciam v ich celkovom rozvoji,“ 
hovorí primátor mesta Šurany a poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja Ing. Marek Oremus.
Ing. Marek Oremus je od roku 2014 primáto-
rom mesta Šurany, v ktorom žije odmalička, 
a tak mu nie sú problémy tohto mesta ľahos-
tajné. Vyštudoval odbor meliorácia a poľno-
hospodárske staviteľstvo na Slovenskej poľno-
hospodárskej univerzite v Nitre a v podstate 
celý jeho pracovný život sa točí okolo samos-
právy. V tejto oblasti má teda bohaté skúsen-
osti, ktoré sa snaží uplatniť najmä v pomoci 
obciam združených v mikroregióne CEDRON 
– NITRAVA.  
o Po nástupe do funkcie primátora mesta 
Šurany ste prišli s myšlienkou založiť neja-
ké regionálne združenie, a tak v roku 2015 
vznikla Miestna akčná skupina (MAS) 
CEDRON - NITRAVA. Čo Vás k jej založe-
niu viedlo? 
- Uvedomil som si, že mesto Šurany nie je 
v žiadnom regionálnom združení, iba v regi-
óne ZMOS. Začal som teda s prípravou vyt-
vorenia nového združenia, ktoré by  zahŕňalo 
obce pôsobiace v nefunkčnom združení 
NITRAVA. Následne sme boli oslovení mik-
roregiónom CEDRON, aby sme sa spojili 
do mikroregiónu CEDRON - NITRAVA, ku 
vzniku ktorého prišlo v roku 2015. Funguje-
me teraz ako Miestna akčná skupina (MAS) 
CEDRON - NITRAVA, ktorej som aktuálne 
predsedom. Združujeme 18 obcí a 1 mesto, čo 
je to približne 40 tisíc obyvateľov.
o Čo je cieľom tohto mikroregiónu, resp. 
Miestnej akčnej skupiny? 
- Naším zámerom je pomáhať fyzickým a 
právnickým osobám, neziskovým organizá-
ciám, občianskym združeniam a samozrejme 
aj obciam pomôcť získať peniaze cez projekty, 
ktoré sú financované jednak z NSK, a jednak 
z výziev európskych štrukturálnych inves-
tičných fondov (EŠIF). Cieľom je tiež pomôcť 
obciam v ich rozvoji a podnikateľom. Činnosť 
MAS spočíva aj v poradenstve. 
o Akým spôsobom sa táto pomoc prejavuje? 
Vraj ste už takto pomohli viacerým obciam, 
napríklad aj obci Mojzesovo...
- Áno, obec Mojzesovo mala spracovaný pro-
jekt pozemkových úprav. Do tohto projektu 
som sa snažil začleniť čo najviac obcí, ktoré 
spĺňali podmienky v rámci šurianskeho regi-
ónu a jednou z nich bola aj obec Mojzesovo. 
Všetko som konzultoval s pánom starostom 
a poradili sme sa, čo a ako pripraviť, aby sa 
tieto pozemkové úpravy úspešne zrealizovali. 
Dúfajme, že aj k spokojnosti. V rámci MAS 
máme k dispozícii aj projektového manažéra, 
ktorý koordinuje takéto projekty a je nápo-
mocný pri ich príprave, podaní a v prípade 
úspešnosti aj pri realizácii. 
o Od roku 2013 ste poslancom Nitrianskeho 
samosprávneho kraja a tento rok sa opäť 
uchádzate o tento post. Aký je Váš volebný 
program? Čo by ste ako poslanec NSK radi 
dosiahli? 
- V tomto volebnom období som členom 
komisie dopravy a majetkovej komisie. Komi-

sia dopravy rieši problematiku ciest a dopravy 
v rámci VÚC, kde sa nám podarilo vyriešiť 
dosť dôležitý uzol, a to sú cesty I/64 a II/580 
pri PTŠ v Šuranoch, kde vznikla nová kruho-
vá bezpečná križovatka. Teraz by mala nas-
túpiť na realizáciu rekonštrukcia cesty II/580 
smer Šurany – Kalná nad Hronom v dĺžke 
približne 30 km 
a v hodnote asi 6 mil. 
eur. Ďalej sa bude-
me snažiť skvalitniť 
cestnú sieť, najmä 
získavaním financií 
pre opravy a v ča-
sovom rozmedzí sa 
hlásia už aj opravy 
mostov. Tiež sme 
vyriešili jeden nebez-
pečný havarijný úsek 
Dedinka - Pozba, kde 
došlo k spevneniu, 
resp. odstráneniu 
havarijného stavu, 
zosuvu svahu, na 
štátnej ceste. Samoz-
rejme pripravujeme 
ďalšie rekonštrukcie 
v rámci VÚC. 
Pokiaľ ide o majetko-
vú komisiu, riešili sme problematiku prevodu 
a predaja prebytočného majetku VÚC. Jedna-
lo sa o zrušené stredné školy alebo zariadenia, 
ktoré boli pre činnosť NSK zbytočné a boli 
ponúknuté na predaj. 
o Okrem práce v týchto komisiách je ešte 
niečo, na čom sa ako poslanec NSK podieľa-
te? 
- Áno, mojou úlohou je tiež pripraviť a sp-
racovať koncepciu hospodársko-ekonomic-
kého rozvoja NSK, takisto v oblasti dopravy 
a mobility obyvateľstva, v oblasti zamestna-
nosti a zvyšovania počtu pracovných príleži-
tostí, rozvoja a skvalitnenia školstva, v oblasti 
poľnohospodárstva, ktoré by sme chceli posil-
niť hlavne výchovou poľnohospodárskych od-
borníkov na agronómiu, agrotechnické práce 
a samozrejme na mechanizáciu. Vzhľadom na 
to, že Šurany sú takpovediac strojárske mesto, 
máme kapacity a voľné plochy a haly na to, 
aby sme vedeli poskytnúť priestory ďalším 
investorom pre strojársku výrobu. Rokujeme 
aj s nemeckými investormi, ktorých sa sem 
snažíme dotiahnuť, čím by sa zvýšila zamest-
nanosť. Ide najmä o náš región od Palárikova, 
cez Komjatice, Mojzesovo, Bánov a Úľany 
nad Žitavou a myslím si, že by tu mohol byť 
priestor pre vytvorenie 100 až 120 nových 
pracovných miest. 
o A čo kultúrno-spoločenský život a šport? 
- V tejto oblasti sa snažíme skvalitniť skor-
natené kultúrne záležitosti a usporadúvanie 
rôznych kultúrnych akcií. Tento rok sme 
organizovali 2. ročník regionálneho jarmoku, 
ktorý sa konal 16. septembra v Bánove. Všetky 

obce zastúpené v mikroregióne tu mali svoj 
stánok, kde reprezentovali svoje remeselní-
cke a kultúrne prednosti, a vôbec všetko, čo 
k danej obci patrí. Tento regionálny jarmok 
dopadol k spokojnosti všetkých návštevníkov 
a mal veľmi peknú účasť. Vystúpili tu ako 
remeselníci, tak i hudobné a tanečné skupiny 

či spevácke súbory. 
Pokiaľ ide o šport, neustále sa snažíme dávať 
priestor hlavne mladým ľuďom a vytvoriť 
podmienky pre športovú činnosť mládeže. Pri 
gymnáziu sa nám prednedávnom podarilo 
začať s výstavbou multifunkčného ihriska, 
ktoré môže využívať aj obchodná akadémia, 
za čo vďačíme práve Nitrianskemu samos-
právnemu kraju. Šurianska desiatka sa už 
stala akousi tradíciou, v rámci Slovenska sem 
chodia kvalitní pretekári. Je to pekná celo-
denná akcia na vysokej úrovni, kde sa súťaží 
od najmenších kategórií až po dospelých či 
veteránov. 
o Aké sú Vaše ďalšie plány do budúcna? 
- V rámci svojich možností sa starostovia 
a mesto Šurany snažia udržať mladú generá-
ciu v kraji, a to výstavbou nájomných bytov, 
aby mladé rodiny neodchádzali a boli stabi-
lizované. No takou víziou v meste, nakoľko 
máme už poslednú a jedinú polikliniku, 
ktorá je v 100 % vlastníctve mesta v rámci 
SR, je vytvorenie integrovaného zdravotného 
strediska v rámci projektu ministerstva zdra-
votníctva, kde by sme boli spádovou oblasťou 
v poskytovaní základnej lekárskej starost-
livosti pre asi 40-tisíc obyvateľov. Týmto 
projektom by sa zrealizovala nemocnica bez 
lôžkovej časti. Pacient, ktorý by sem prišiel, by 
bol ošetrený tu a nemusel by ísť konzultovať 
svoj stav do nemocnice v Nových Zámkoch či 
v Nitre. Dostal by diagnostiku už tu na mieste. 
Robíme pre to všetko, čo sa dá, a snažíme sa 
splniť všetky tvrdé kritériá a podmienky, ktoré 
ministerstvo zdravotníctva v tomto projekte 
stanovuje. 

Ing. Marek Oremus kandiduje za poslanca do Nitrianskeho samosprávneho kraja 
v tohtoročných župných voľbách 4. novembra 2017 pod poradovým číslom 24.

Objednávateľ: Marek Oremus, Ing., Šurany, Slnečná 2855/12; Zhotoviteľ inzercie: Vydavateľstvo Helena, Šaľa, IČO 34644237
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„Na prvé miesto treba  
dávať zdravotnú  

starostlivosť a liečbu  
pacienta, nie ekonomický zisk“, 

hovorí primár gynekologicko-pôrodníckej 
kliniky v Nových Zámkoch  

MUDr. Tibor Matuška.
MUDr. Tibor Matuška, CSc., 
vykonáva lekársku prax v no-
vozámockej pôrodnici už takmer 
štyridsať rokov a od roku 1994 je 
primárom gynekologicko-pôrod-
níckej kliniky vo FNsP v Nových 
Zámkoch. Za sebou má zah-
raničné pobyty od Ríma až po 
Tokio, organizovanie rôznych 
medzinárodných konferencií a za 
svoj život vykonal už vyše 6 tisíc 
operácií a pôrodov. Popritom 
sa svedomito a zodpovedne ujal 
práce poslanca Nitrianskeho 
samosprávneho kraja (NSK), 
ktorým je už tretie volebné 
obdobie. Stále sa pritom snaží 
zlepšovať zdravotníctvo v kraji 
a dostať ho na takú úroveň, aby 
mal pacient pocit, že dostal tú 
najlepšiu zdravotnú starostlivosť 
a liečbu.
o  Čo Vás priviedlo k štúdiu 
medicíny? 
- Už v období povinnej školskej 
dochádzky som mával vždy 
dobrý prospech. No bol som aj 
taký chorľavý chlapec, preto som 
obdivoval lekárov a mojou sna-
hou bola pomoc chorým ľuďom. 
Z tohto dôvodu som sa do štúdia 
medicíny na Univerzite Komen-
ského v Bratislave pustil. Už na 
štúdiách sme chodili po jednot-
livých klinických pracoviskách, 
kde ma pôrodnica a gynekológia 
zaujali najviac. Život to takto 
priniesol, podarilo sa mi umiest-
niť na tunajšom pracovisku a ja 
som sa s plnou vervou do tejto 
práce pustil. Absoloval som 1. 
a 2. atestáciu, potom som obhájil 
kandidátsku dizertačnú prácu 
na tému Inkontinencia moču 
u žien. A v roku 1990-1991 som 
mal jeden z najväčších odoper-
ovaných súborov na túto funkčnú 
inkotinenciu moču. 
o Takže ste s prácou dosiahli 
veľký úspech... 
- Áno, práca bola na Sloven-
sku privítaná a následne som 
adaptoval jeden prístroj podľa 
západných schém na vyšetrovanie 
tohto problému u žien, ktorý sa 
ujal. Postupne vnikali do toho aj 
mladší kolegovia a teraz je to už 
pododbor gynekológie, ktorý sa 
na Slovensku podľa vyspelejších 

krajín plne využíva. Po tejto 
stránke som dlhé roky robil aj 
v odbornej vedeckej spoločnosti. 
Každý druhý rok organizujem 
medzinárodnú konferenciu 
v nemocnici za účasti pražskej 
a nemeckej operačnej školy, ktorá 
má vždy vysokú odbornú odozvu. 
o Čo všetko máte ako lekár ešte 
na starosti? 
- Prednášam budúcim atestantom 
a lekárom kurzy o rekonštrukčnej 
chirurgii, ich príprave na gyneko-
logické postupy v budúcnosti. Pri 
tej každodennej a každonočnej 
práci, pretože slúžim tak ako 
ostatní kolegovia, je to vyplnenie 
celého dňa. Ja len dúfam, že 
pokiaľ je pre túto prácu človek 
nadšený a robí ju s láskou, že to 
vydrží ešte určitú dobu. 
o  Kto všetko novozámockú 
pôrodnícku kliniku navštevuje? 
Akými prípadmi sa zaoberáte? 
- Pôrodnícke pracovisko je pra-
covisko, ktoré centralizuje od 
Skalice až po Veľký Krtíš pôrody 
detí, ktorým hrozí predčasný 
pôrod. Zachraňujeme tu deti od 
600 g... Sme perinatologickým 
centrom –perinatológia je odbor, 
ktorý spája pôrodníctvo a neo-
natológiu. Výsledky sú celoštátne 
veľmi dobré a medzinárodne 
uznávané. V hodnotení pôrodníc 
odbornými expertmi a pacient-
kami sme v Nitrianskom kraji 
obstáli na 1. mieste, čo je vyzna-
menaním pre celý kolektív, ktorý 
je mimochodom vynikajúci. Naše 
ženy na južnom a strednom Slov-
ensku, ktoré sem chodia, dostanú 
tú najkvalitnejšiu starostlivosť 
a toto je náš cieľ. Nič iné. 
o Akým smerom chcete, aby sa 
uberalo naše slovenské zdra-
votníctvo? Čo by malo byť jeho 
cieľom? 
- Aj v týchto ťažkých ekonom-
ických časoch – a to poviem 
otvorene - treba v medicíne 
postupovať tak, že na 1. miesto 
treba dávať zdravotnú starostli-
vosť a liečbu. Nie náklady alebo 
zisky, ako sa to miestami v tom 
slovenskom zdravotníctve pohlo. 
Mňa ako lekára nikdy nebude 
sledovanie ekonomiky ovply-
vňovať. Miestami sa mi totiž zdá, 

že sa otočila hierarchia hodnôt 
v zdravotníctve a to nie je dobré. 
Pacient, ktorý prekročí prah 
tejto nemocnice, by mal podľa 
mňa dostať vždy najlepšiu liečbu 
v súčasnosti, nech to stojí, čo to 
stojí. Pretože akonáhle budeme 
ovplyvňovaní týmito ekonom-
ickými záležitosťami, tak po 
nás nastúpia iné orgány, ktoré 
našu prácu budú riešiť a to je tá 
smutná časť našej fyzickej práce. 
Preto to aj kolegom stále opa-
kujem, nech všetky ekonomické 
obmedzenia nechajú za dverami 
nemocnice. To, čo pacientke patrí 
a má dostať, dostať má. Vtedy je 
to v poriadku, ak je pacientka 
vyliečená a odnáša si so sebou 
domov zdravé bábätko. 
o Poslancom NSK ste už 3. 
volebné obdobie. Čo všetko 
máte ako poslanec na starosti? 
- V 1. funkčnom období som bol 
členom komisie zdravotníctva, 
v druhom som robil predsedu 
komisie zdravotníctva a v tomto 
3. funkčnom období som pod-
predsedom komisie zdravotníctva 
NSK. V týchto rôznych obdobiach 
bola náplň práce vždy iná. V 1. 
funknčnom období som musel 
ako člen zdravotnej komisie 
riešiť hlavne turbulencie okolo 
navrátenia nemocníc v Leviciach 
a Topoľčanoch zo súkromných 
rúk. Výsledkom našej práce 
bolo, že v 2. funkčnom období 
sa nemocnice vrátili pod kurate-
lu NSK, vďaka čomu dosiahli 
pozitívne ekonomické ukazo-
vatele. Ja len dúfam, že táto nová 
„privatizácia“, kedy majtetok os-
táva u NSK, prinesie kvalitatívne 
lepšie výsledky, ale hlavne bude 
výhodnou aj pre pacienta, pretože 
to je hlavný zámer nemocníc - 
liečba. Ekonomika by mala byť až 
na druhom mieste. Od začiatku 

môjho pôsobenia v komisii som 
stále razil tendenciu, že musíme 
vždy pod drobnohľadom riešiť 
problémy aj ambulantnej zdravot-
nej starostlivosti vrátane sťažnos-
tnej agendy, siete ambulancií, aby 
bola rovnomernejšia a prístupná 
každému v našom kraji.  
o Prečo ste sa rozhodli v tom-
to volebnom období kandido-
vať?
- Rád by som pokračoval v začatej 
práci, konkrétne v týchto am-
bulatných zložkách. Máme dve 
rozpočtové zdravotnícke zari-
adenia – polikliniku v Štúrove 
a polikliniku v Šali, ktorá sa 
teraz kreuje. Hlavným zámerom 
je byť nápomocný v  kreovaní 
polikliniky v Šali, kde bude 
treba vysokú odbornú pomoc. 
Poliklinický systém práce je 
jeden z najprepracovanejších 
zdravotníckych systémov na svete 
vôbec, pretože združuje všetky 
odborné služby na jednom mieste 
a odborní lekári môžu medzi 
sebou konzultovať pacientov stav. 
Preto chcem dosiahnuť v budúc-
nosti aj to, nech tieto polikliniky 
rozkvitajú, nech sa im darí, 
pretože dnes bude treba naďalej 
rozvíjať práce v liečebňach pre 
dlhodobo chorých, v hospicoch, 
v agentúrach domácej ošetro-
vateľskej starostlivosti, keďže 
kapacita lôžok v nemocniciach sa 
stále znižuje. Preto by mala byť 
zriadená jedna funkčná komi-
sia zdravotníctva, ktorá tomu 
budúcemu županovi a zastupi-
teľskému zboru poradí a bude 
ju viesť v súlade s celoštátnou 
legislatívou, krajskou legislatívou 
a v medziach samosprávy. Navyše 
populácia starne a pôrodnosť 
stojí, hoci u nás v nemocnici sa 
zvyšuje, no určite sa týmto treba 
viac zaoberať. 

MUDr. Tibor Matuška kandiduje za poslanca do Nitrianskeho samosprávneho kraja 
v tohtoročných župných voľbách 4. novembra 2017 pod poradovým číslom 21.

Objednávateľ: Tibor Matuška, MUDr., CSc., Nové Zámky; Zhotoviteľ inzercie: Vydavateľstvo Helena, Šaľa, IČO 34644237
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Speváčka Jadranka je vzdelaná a úspešná dáma, o politikoch  
si myslí, že by mali všetci spolupracovať, či sú štandardní  

alebo neštandardní, aby boli ľudia v štáte spokojní...
Jadranka Handlovská, táto 
šarmantná speváčka balkán-
skych piesní spieva srbsky, 
chorvátsky a slovensky. O jej 
obľúbenosti svedčí množ-
stvo koncertov, súkromných, 
firemných aj narodeninových 
párty po celom Slovensku 
a aj časti Čiech. Ako prvá v 
našich končinách prerazila s 
južanskou muzikou, ktorá je 
jej vlastná. Je priekopníčkou 
balkánskeho folku, etna aj tra-
dičného a súčasného popu. Za 
15 rokov tvorby na hudobnej 
scéne vydala 13 samostat-
ných albumov a 4 výberové. 
Za predaj cd-nosičov získala 
niekoľko zlatých a platinových 
platní. Nevyhýba sa ani vlast-
nej tvorbe a tiež sa aktívne  
venuje  mladým talentom, 
ktorým dáva šancu predstaviť 
sa na jej koncertoch. Po svojej 
mame, ktorá pochádzala z 
bývalej Juhoslávie /Sarajevo/ 
získala šarm a temperament, 
ktorý nikdy nechýba pri jej 
účinkovaní. Je rodená Brati-
slavčanka, kde aj dodnes žije. 
Tieto informácie nájdete na 
oficiálnej stránke  speváčky. 
V sobotu popoludní roztan-
covala v Kultúrnom dome v 
Rastislaviciach dôchodcov 
na slávnosti pre seniorov 
a ja som ju mala možnosť 
spoznať bližšie, čo som 
využila na rozhovor s ňou.                                                                                                                                             
Jadranka je ako jej meno. 
Sympatická, milá, veselá a 
z celej jej osobnosti akoby 
na vás dýchal svieži morský 
vánok. Hneď na úvod mi 
povedala, že sa môžem pýtať 
na čokoľvek. A skutočne ma 
ohúrila svojou priamočiaros-
ťou a otvorenosťou. Na nič sa 
nehrala. Keď sa o „Blavákoch“ 

hovorí, že sú namyslení a 
odmeraní, Jadranka je pravý 
opak. Je vzdelaná, študovala 
síce farmáciu, ale po tom, ako 
ju Eva Mária Uhríková (spe-
váčka) počula spievať, naho-
vorila ju na spevácku dráhu. A 
neľutuje. Je „na nervy“, keď nie 
je v styku s ľuďmi, s obecen-
stvom, či už na tematických 
akciách v malých obciach, 
alebo v mestách. „Som šťastná 
čerstvá 50-tnička“, hovorí o 
sebe Jadranka. „K narodeni-
nám som vydala v poradí tri-
násty album s názvom Karty 

neklamú. Okrem toho 
som mala úžasnú 
narodeninovú oslavu, 
na ktorej sa zišlo 
veľa mojich priate-
ľov – spevákov, za 
všetkých spomeniem 
Maju Velšicovú, Otta 
Weitera s Andreou 
Fisher, ktorých mám 
veľmi rada a chlap-
cov z Profilu, ktorí 
nám výborne hrali.“ 
Jadranka hovorí že aj 
v showbiznise existujú 
priateľské vzťahy, aj 
keď ich je ako šafranu. 
Sama seba pokladá za 
„zájazdovú“ speváč-
ku, cestuje po celom 
Slovensku a svojim 
spevom obšťastňuje 
poslucháčov malých 
či veľkých. A nielen 
spevom. V Rastislavi-
ciach chodila pome-
dzi ľudí, prihovárala 
sa im slovami, plnými 
pozitivizmu. Nezasko-
čila ju ani nečakaná 
otázka, či vie variť. 
Hneď sa podelila o 
tradičný balkánsky 

recept na pečenú papriku so 
zemiakmi. A nezaskočilo ju, 
ani keď sme v rozhovore za-
bŕdli do politiky. „Najlepší štát 
je ten, v ktorom sa ľudia ne-
zaoberajú politikou. Vtedy sú 
slobodnejší. Ale to vyžaduje, 
aby politici robili také zákony 
a rozhodnutia, ktoré by boli 
obyčajným ľuďom na osoh. 
Žiaľ, na Slovensku to zrovna 
takto nefunguje“, reálne hod-
notí situáciu u nás. „Namiesto 
riešenia mnohých problémov 
sa politici napríklad až príliš 
zaoberajú Mariánom Kotle-

bom. Ja osobne odmietam 
fašizmus, ale myslím si, že 
jeho strana nie je o fašizme.  
Nehovorím, že som jeho stú-
penkyňa, ale vidím vo filozofii 
jeho strany prínos v tom, že 
hlása hrdosť na Slovensko a 
vlastenectvo. Proste, aby ľudia 
mali radi svoju rodnú kraji-
nu.“ A keďže korene Jadranky 
siahajú na Balkán, nedalo mi 
nespýtať sa na bývalú Ju-
hosláviu, kedysi postihnutú 
vojnou, ktorá rozdelila Srbov 
a Chorvátov. Aj na toto mala 
pozitívnu odpoveď: „Kultúra 
zbližuje. Vojna pomaly, ale isto 
upadá do zabudnutia, a už nie 
je problém, aby srbskí umelci 
vystupovali v Chorvátsku a 
naopak.“ A toto je vlastne 
taký jej odkaz pre politikov. 
Že je vlastne jedno, či je 
niekto „smerák“, „snsák“ alebo 
„kotlebovec“, či iný politik, 
štandardný alebo neštandard-
ný, nezávislý kandidát... Všetci 
by mali spolupracovať na tom, 
aby boli ľudia v štáte šťastní a 
spokojní.  Veľmi sa mi páčilo, 
s akou láskou hovorí Jadranka 
o svojej rodine. Keďže to bola 
slávnosť pre seniorov, spomí-
nala na svoje babky, u ktorých 
trávila prázdniny. Pochádza z 
rodiny plnej inteligentných a 
úspešných ľudí, sama je úspeš-
ná a človeku je na nej sym-
patická pokora a skromnosť. 
Ani náznak povýšenectva. Ku 
koncu rozhovoru som mala 
pocit, akoby sme boli priateľky 
odjakživa. Jadranka je naozaj 
ako morský vánok. Po stretnu-
tí s ňou som sa cítila ako po 
príjemnej prechádzke na pláži 
pri krásnom Jadrane.     

 S Jadrankou sa rozprávala 
Mgr. Mária Derďaková

V Rastislaviciach zaspievala seniorom
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Obec Rastislavice
opadávajúce lístie zo stromov, ranné 
hmly a chladné počasie sú jasnými 
znakmi prichádzajúcej jesene. S ňou sa 
pomaly ale isto blíži koniec roka a aj čas 
bilancovať uplynulé mesiace. Som rád, že 
sa vám môžem prihovoriť prostredníc-
tvom tohto žurnálu, pretože si myslím, 
že informovanosť občanov je základom 
úspešnej a otvorenej samosprávy obce, 
lebo všetko čo sa v našej obci deje, od 
rodinných či susedských vzťahov, až po 
hospodárenie s verejnými financiami a 
po prezentáciu obce voči okolitému svetu, 
je súčasťou života nás, obyvateľov Rasti-
slavíc. Je dobré, ak občania obce aktuálne, 
objektívne a bez skresľovania vedia o 
práci úradníkov obce, poslancov obecnej 
rady a o starostovi čo najviac, pretože 
len tak si môžu vytvoriť pravdivý obraz 
o aktivitách i problémoch. Je tiež dobré, 
ak o živote v Rastislaviciach vedia aj v 
okolitom regióne, aby náš občan mohol 
hrdo po ňom kráčať a byť pyšný na svoju 
rodnú obec. Dúfam, že tak to pociťujú 
aj moji spoluobčania, že pociťujú hrdosť 

na svoju dedinu, na to ako sa rozvíja a sú 
spokojní so životom v nej. Samozrejme, 
že sa nájdu v obecných záležitostiach 
veci, s ktorými nie sú spokojní a nie 
som s nimi spokojný ani ja sám. Spolu s 
poslancami z Obecného zastupiteľstva by 
sme radi zabezpečili pre Rastislavice všet-
ko, čo ľudia potrebujú, odstránili čo im 
prekáža a vyriešili nedostatky. Na to však 
tak ako iné obce, potrebujeme financie, 
ktorých prílev do obecného rozpočtu je 
nedostatočný. Podávaním projektov a ich 
úspešným získavaním zabezpečujeme as-
poň niektoré záležitosti. Tento rok sa nám 
podarilo získať financie z mikroregiónu 
Cedron Nitrava na ozvučenie cintorína a 
vytvoriť z neho dôstojné miesto posled-
ných rozlúčok. Vďaka prideleniu financií 
z VÚC Nitra sme zmodernizovali vyba-
venie Kultúrneho domu, ktorý plánujeme 
v najbližšej dobe celkovo rekonštruovať. 
Svojpomocne sme vybudovali parkovisko 
pri škole a tiež nás čaká budovanie chod-
níkov a rekonštrukcia domu smútku a 
požiarnej zbrojnice. Pevne verím, že tieto 

projekty úspešne dotiahneme do konca. 
Čo ma teší, je bohatý kultúrno – spolo-
čenský život v Rastislaviciach a hlavne 
angažovanosť a spolupráca všetkých spol-
kov, ktoré v našej obci máme.  Najbližšie 
pripravujeme slávnosť pre seniorov a 
práve im želám pri príležitosti mesiaca 
úcty k starším, veľa zdravia, pokoja a 
pohodlný život v kruhu ich rodín. 

Miroslav Juhász,  
starosta obce Rastislavice

Vážené dámy a páni, milí občania,

Súťaž vo varení kapustnice „DEGEŠSKÁ KAPUSTNICA“
Už 4.ročník súťaže „Degešská 
kapustnica“, ktorú organizuje 
občianske združenie Máme radi 
Rastislavice, sa uskutočnil za 
krásneho počasia, aké len môže 
babie leto ponúknuť, v poslednú 
septembrovú sobotu na futbalo-
vom ihrisku v Rastislaviciach. Ve-
dúce dámy zo združenia Ľudmila 
Pauková a Janka Králiková mali 
celú organizáciu akcie pevne v ru-
kách. Vďaka nim a ich pomocní-
kom sa súťaž vo varení kapustnice 
vydarila nad očakávanie. Všetci, 
ktorí v ten deň prišli na ihrisko 
sa najedli, zabavili, postretali zná-
mych a „pokecali si“. Či dospelí 
alebo deti, každý si prišiel na 
svoje.  Detičky boli odmeňo-
vané knihami a sladkosťami za 
recitovanie básničiek a spieva-
nie pesničiek, ale ich odmenou 
bolo aj to, že spolu s rodičmi 
trávili čas. Tímov, ktoré varili 
kapustnice od predpoludnia, 
bolo osem. Z jednotlivých štý-
lovo a tematicky vyzdobených 
stanovíšť sa niesla vôňa do celej 
dediny. Medzi jednotlivými 
súťažiacimi panovala dobrá 
nálada, a ak aj náhodou niekto 
nazeral „konkurencii“ pod po-
krievku, bolo to len vzájomné 

doberanie si a „sranda“.  K dobrej 
nálade prispeli aj vhodne vymys-
lené súťaže, slúžiace na pobavenie, 
ale aj na skrátenie času čakania 
na dovarenie. Zažili ste tu ťahanie 
saní s nákladom dieťaťa po tráve, 
beh družstva so zaviazanými 
nohami, ale aj vedomostný kvíz, či 
hru aktivity. Proste všetko, čo so 
sebou prináša dôvody na úsmev. 
Ani porota v zložení: p.Kuricová, 
p. Šurábová, p. Hlavačková, p. 
Kačina, p. Bartoš, sa netvárila sud-
covsky vážne. Možno až pri hod-
notení a  rozhodla nasledovne: 

1.miesto získala Rastislavická 
konopa, 2.miesto Obecný úrad 
a 3.miesto obsadili so svojou 
kapustnicou Uličári. Okrem 
toho sa hlasovaním rozhodlo o 
najkrajšej výzdobe stanovišťa, 
ktorú bezkonkurenčne mala 
tiež Konopa. V súťažiach zasa 
boli najšikovnejšie Kapustové 
hlavy. Dobrá nálada sa premie-
šavala s vôňou kapustnice a 
spevom Konopy, a všetko spolu 
to vytvorilo jednu úžasnú ak-
ciu, z ktorej každý odchádzal s 
úsmevom na perách. A usmie-
valo sa aj septembrové slniečko. 
Malo radosť z vydareného dňa.
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Rozlúčka s letom v Rastislaviciach
Hasiči sú neoddeliteľnou 
súčasťou záchranných zložiek 
integrovaného záchranného 
systému. Dobre o tom vie 
starosta Rastislavíc Miroslav 
Juhász, pretože na členov 
obecného Dobrovoľného ha-
sičského zboru sa môže kedy-
koľvek spoľahnúť. Zachránia 
ho, keď ich pomoc potrebuje. 
Či je to pri hasení lokálnych 
požiarov, dokážu zvládnuť aj 
vodné katastrofy, zúčastňujú 
sa brigád na čistení verejných 
obecných priestranstiev a 
dokonca strážia aj maso-
vé kultúrno – spoločenské 
podujatia. Rekonštruujú a 
budujú svoju požiarnu zbroj-

nicu, starajú sa o hasičskú 
techniku, chodia na zásahy v 
rámci regiónu, vychovávajú 
a cvičia mladú generáciu a 
ešte stihnú aj organizovať 
svoje vlastné akcie pre širokú 
verejnosť. Predsedom DHZ 
Rastislavice je Michal Ka-
lužák, ktorý spolu s veliteľom 
a podpredsedom Henrichom 
Košťálom a členmi výboru 
sú obetaví ľudia, pre ktorých 
je „byť hasičom“ poslanie.                                                                                                                   
Začiatkom tohto roka zor-
ganizovali pre svojich členov 
školenie prvej predlekárskej 
pomoci a v marci sa vybrali 
medzi deti do ZŠ Rastislavice 
a ZŠ Komjatice. Žiakov oboch 
základných škôl  informovali 
v rámci besedy a ukážkami o 
tom, čo vlastne dobrovoľné 
hasičstvo je, čo je podstatou 
ich činnosti a aké majú akti-
vity. Hneď na to zorganizovali 
brigádu v zbieraní odpadkov 
po priekopách smerom od 
Rastislavíc na Ružový Dvor, 

Jatov a Poľný Kesov. V 
máji  zorganizovali 1. 
ročník oslavy sviatku 
sv. Floriána. Pestrý 
program sa začal 
slávnostnou vysviac-
kou sochy sv. Floriána 
a hasičských vozi-
diel, ktoré má DHZ 
Rastislavice v správe. 
Potom sa už program 
presunul na miestne 
ihrisko, kde mali náv-
števníci možnosť vidieť 
pestrý program, počas 
ktorého ukázali všetky 
záchranné zložky 
zásah pri simulovanej 
dopravnej nehode a obecní 

hasiči predviedli 
zásah pri požiari 
motorového 
vozidla. Počas 
celého dňa mali 
deti možnosť 
otestovať svoje 
schopnosti a 
vedomosti na 
súťažných stano-
vištiach všetkých 

záchranných zložiek, za čo ich 
čakala sladká odmena. Na deň 
detí tiež predvádzali ukážky 
zásahov nielen doma, ale aj v 
Komjaticiach a na rozlúčku 
so školou pre deti pripravili 
opekačku spojenú so stano-
vačkou. V júli sa hasiči zapojili 
do organizácie 25. ročníka 
Memoriálu MUDr. Vladimíra 
Harineka - Celoslovenskej 
súťaže družstiev prvej pomoci 
dospelých, ktorý sa tento 
rok konal pod záštitou ÚzS 
SČK Nové Zámky. Nechýbali 
na prezentovaní spolupráce 
všetkých záchranných zložiek 
IZS (integrovaného záchran-

ného systému) v rámci Dňa 
remesiel v Podhájskej. Samo-
zrejmosťou je, že popri týchto 
aktivitách, stíhali hasiť požiare 
a pomáhať pri nehodách. Ich 
ostatnou akciou bola rozlúč-
ka s prázdninami, na ktorú 
pre deti pripravili zaujímavý 
program: hasičský tréning, 
prechádzka po okolí obce, 
vyrezávanie tekvicových stra-
šiakov, opekačka, premietanie 
filmov, diskotéka a spanie v 
kultúrnom dome. „Je radosť 
mať hasičov v obci“, hovorí 
Miroslav Juhász, starosta Ras-
tislavíc. A ak sú aktívni ako tí 
jeho, tak vie, prečo to hovorí.
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Keby vedel 
rastislavický 

„kulturák“ 
rozprávať...

Keby vedel Kultúrny dom v Rastislavi-
ciach rozprávať, asi by povedal: „Slúžim 
na to, na čo som bol postavený. Slúžim 
všetkým ľuďom na kultúrne vyžitie. A 
nielen to. Chodia do mňa aj cvičiť aj 
besedovať. Som stále využitý a teším sa 
z toho. Lebo plním svoj účel a nesto-
jím opustený, tmavý, chladný a sám na 
začiatku dediny.“ A veru by mal prav-
du. Tabuľka rozpisu jeho využívania je 
preplnená. Trikrát do týždňa sa v ňom 
stretávajú vyznávači jogy spolu so svojou 
jogínkou Tatianou Kořínkovou. A nielen 
mladí, ale aj seniori. Tiež trikrát do týžd-

ňa si v ňom svoje telá namáhajú cvičenci 
Mira Holeca. Každú stredu popoludní sa 
tu schádzajú členovia speváckeho súboru 
Rastislavická konopa, aby si precvičili 
svoje hlasivky a nacvičili nové piesne. 
Štvrtkové skoré popoludnie patrí malým 
roztlieskavačkám pod vedením Lucii 
Bednárikovej. Piatkové a sobotné večery 
tu trávia členovia Klubu mladých. Tí 
momentálne pripravujú tradičnú Kata-
rínsku zábavu, ktorá býva v vždy v inom 
tematickom štýle. Vlani to bola téma 
Alenky z ríše divov, tento rok to vraj bude 

ohnivé španielske flamenco. 
Kulturák sa zasa bude tešiť a 
určite by jasal od radosti: „To 
sú krásni mladí ľudia! Určite sa 
im v mojej sále dobre tancuje!“. 
Spokojný môže byť aj dopolud-
nia. Dvakrát do týždňa do sály 
chodia so svojou pani učiteľkou 
cvičiť žiaci z miestnej školy, 
lebo nemajú vlastnú telocvičňu. 
Keď ju raz budú mať, nebude musieť byť 
„kulturák“ smutný za detičkami. Tie do 
neho často chodia vystupovať. Či je to 
Deň matiek, Májové slávnosti a pod. Aj 

v tomto období pripravujú vystúpenie 
na slávnosť pre seniorov. A koľko len 
návštevníkov chodí na kultúr-
no – spoločenské akcie! Sála 
býva plná či sú to stretnutia 
Klubu dôchodcov, alebo je to 
beseda so spisovateľmi, keď sa 
tu hrá divadlo alebo sú jarné 
tvorivé dielne či vianočné trhy. 
V tomto roku mal „kulturák“ 
na návšteve aj besedujúceho 
kriminológa, konala sa v ňom 
burza kníh a dokonca prišiel 

aj cirkus. Kultúrny dom je určite šťastný, 
keď sa v jeho priestoroch vítajú detič-
ky do života obce, ale teší sa aj z dvoch 
plesov, ktoré sa v obci konajú. Určite sa 
by čudoval karnevalu a deťom v maskách. 
Veselo v ňom býva počas fašiangovej 
zábavy a dôstojne zasa pri oceňovaní 
darcov krvi. Prekvapený je, keď v sále 
spia deti po opekačkách a detských dis-
kotékach, alebo unavení účastníci behu 
„Od Tatier k Dunaju“. Do toho všetkého 
sa v rastislavickom „kulturáku“ konajú 
súkromné akcie, svadby, oslavy, ale žiaľ 
aj kary. Najrozžiarenejší je cez Vianoce. 
Dobre vie, že príde Svätý Mikuláš, že na 
javisku bude krásny vysvietený stromček 
a celá budova bude dýchať sviatočnou 
atmosférou. Keby mal „kulturák“ nos, asi 
by ho krčil na Silvestra pri bujarej zábave 

a búchajúcom ohňostroji, ale  odpustil by 
to pri pohľade na objímajúcich sa ľudí, 
tešiacich sa z príchodu nového roka. Naj-
bližšie to bude v sále rozvoniavať. Príde 
totiž bylinkárka z Babičkinej záhrady a 
bude variť voňavé čaje a miešať liečivé 
bylinky. Tie Kultúrny dom v Rastislavi-
ciach nepotrebuje. On totiž žije naplno.

Texty z Rastislavíc pripravila  
Mgr. Mária DERĎAKOVÁ
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Rastislavickí seniori si starobu užívajú
Kluby dôchodcov sú snáď v 
každej obci. Ten rastislavický 
patrí medzi mladé spolky, 
pretože vznikol iba v januári 
tohto roku, napriek tomu pra-
cuje ako skúsené zoskupenie 
aktívnych seniorov. Vedie ho 
predsedníčka Mgr. Gabriela 
Kuklišová a pod jej taktovkou 
vznikajú akcie obohacujúce 
jeseň života dôchodcov z Ras-
tislavíc. Spomeňme aspoň os-
tatné dve podujatia, obsahovo 
primerané tomuto obdobiu. 
Jedným z nich bol „Deň zdra-
via“, určený predovšetkým pre 
našich seniorov, ale vítaní boli 
všetci, ktorí sa chceli niečo 

dozvedieť o svojom zdraví a 
o tom, ako predchádzať cho-
robám. Práve nevylučovanie 
nečlenov zo spolkovej činnos-
ti je pre Rastislavice charakte-
ristické a veľmi pekné. Každý 
je vítaný u každého a spolu to 

vytvára priam rodin-
ný charakter života v 
obci. Počas dňa zdravia 
boli na programe 
okrem prednášok o 
zdravom štýle života, 
o kardiovaskulárnych 
chorobách, aj ukážky 
rehabilitačných cvičení 
a  merania cholestero-
lu, cukru, BMI i tlaku. 

Hneď pri vchode do sály Kul-
túrneho domu stáli pripravení 
štyria študenti – maséri, aby 
pomasírovali návštevníkom 
šije a ramená unavené vekom. 
Od veľmi príjemných ma-
sáží mohli prejsť ďalej, kde 
už na nich čakali študentky 
učiace sa za sestričky, aby im 
odmerali tlak, alebo zistili iné 
neduhy. Spoločným rehabili-
tačným cvičením za asistencie 
odborníka, sa dôchodcovia 
naučili, ako si pocvičiť, aby im 
to prinieslo úľavu. Seniori si 
užili túto výborne zorganizo-
vanú akciu a pochutnali si aj 
na koláčikoch, ktoré už tradič-

ne pripravila členka výboru 
pani Mária Pavlíčková. Veľká 
vďaka patrí pedagógom a žia-
kom zo Strednej zdravotníckej 
školy v Nových Zámkoch za 
to, že prišli a spolu s Klubom 
dôchodcov pripravili túto za-
ujímavú a osožnú akciu, ktorá 
bola takým prvým darčekom 
pre seniorov v rámci mesiaca 
úcty k starším. Tým druhým 
bol zasa darček pre duševné 
zdravie. Pre jej pookriatie. V 
prvý októbrový pondelok si 
totiž prišli na svoje milovníci 
spevu, ktorí prišli na „Hudob-
né popoludnie“. Na pódiu v 
Kultúrnom dome v Rastislavi-
ciach vystúpil spevácky zbor 
zo Šurian Kantáta. Aj túto 
akciu organizoval rastisla-
vický klub dôchodcov a dlhý 
„standing ovation“ dokazo-
val, že to bol dobrý ťah. Ako 
prezradila predsedníčka klubu 
Mgr. Gabriela Kuklišová, ešte 
majú do konca roka priprave-
né akcie a verí, že nimi potešia 
všetkých seniorov z Rastisla-
víc.

Futbalový turnaj o pohár starostu obce Rastislavice
Tak ako takmer v každej 
dedine, aj v Rastislaviciach 
má futbal svoje pevné miesto 
a dlhoročnú tradíciu. Je to 
asi najpopulárnejší dedinský 
šport a jeho počiatky sa datujú 
do roku 1927, kedy prvú obec-
nú loptu vyrobil Jozef Sýkora, 
tunajší obuvník. Spočiatku sa 
hrával futbal len zo zábavy, čo 
sa zmenilo po druhej sveto-
vej vojne, kedy sa začal hrať 
organizovane. V súčasnosti 
má FC Slovan Rastislavice tri 
družstvá: žiaci U15 , dorast 
U19 a mužstvo A. Predsedom 
klubu je Ján Vacula, podpred-
sedom Maroš Hlavatý, poklad-
níkom Marek Suríni a členmi 
výboru sú Miroslav Kasáš a 
Tomáš Lábsky. A práve výbor 

v spolupráci s obcou každo-
ročne organizujú u fanúšikov 
obľúbený futbalový turnaj o 
pohár starostu obce. Tento rok 
v júli sa na ihrisku v Rastisla-
viciach konal za účasti štyroch 
družstiev: FK Malženice, FK 
Kolta, FK Slovan Rastislavice 
A a FK Slovan Rastislavice 
U19. Po napínavých zápasoch 
sa víťazom turnaja stala Kolta, 
na 2. mieste sa umiestnilo 
mužstvo Rastislavice A, na 3. 
mieste FK Malženice a na 4. 
mieste skončili Rastislavice 
U19. Ale samotné futbalo-
vé zápasy nie sú to jediné, 
kvôli čomu má turnaj veľkú 
návštevnosť. Súčasťou turnaja 
totiž sú sprievodné zaujíma-
vé aktivity. Už tradičným je 

kopanie jedenástok detí a 
dospelých, ktorí kopú loptu 
bosí. Pri zapisovaní sa na 
kopanie, prihlásení zaplatia 
symbolické jedno euro a 
vyzbieranú sumu vyhrá víťaz, 
ktorým sa stal podpredseda 
FK Slovan Rastislavice Maroš 
Hlavatý. Detským najlepším 
strelcom sa stal Lukáš Szorád. 
Starosta Rastislavíc Miroslav 
Juhász, ktorý víťazovi turnaja 
odovzdal cenu, nezabudol vy-
zdvihnúť fakt, že futbal je pre 
dedinu takou súčasťou obce, 
akou je kyslík súčasťou života. 
Krásnou ukážkou spolupráce 
obecných spolkov bolo, že 
Klub mladých Rastislavice 
vybavil z Malženíc, na spes-
trenie pre prítomných divákov 

hru „discgolf“, ktorá zaujala 
nielen deti, ale aj dospelých. 
Ide pri nej o presné hádzanie 
lietajúcich tanierov do košíkov 
z reťazí. Návštevníci turnaja 
okrem fandenia, kopania 
jedenástok a hrania discgolfu, 
si pochutnali na guláši, ktorí 
navarili domáci futbalisti. 
Priateľskú atmosféru turnaja 
na záver doplnilo žrebovanie 
bohatej tomboly, za ktorú 
patrí vďaka všetkým spon-
zorom. Výťažok z nej ide pre 
potreby FK Slovan Rastislavi-
ce. Po tombole sa  z rastisla-
vického ihriska  do neskorých 
večerných hodín  ozývala 
hudba, spev a priateľská vrava.
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Obec Jatov
„Jatov trápi najmä v horúčavách nedostatok pitnej vody,  

musíme to urýchlene riešiť“, hovorí starostka obce Adriana Matúšeková

Uplynulý rok bol v Jatove 
rokom nielen spoločenských 
akcií, ale i rôznych rekon-
štrukčných úprav, ktoré si 
vyžadovali pozornosť. O tom, 
čo všetko sa podarilo v obci 
zveľadiť a spraviť, nám poroz-
právala starostka tejto obce 
Adriana Matúšeková.  
o Ako by ste zhodnotili 
uplynulé obdobie v obci od 
októbra 2016? Čo sa za tento 
čas podarilo v obci dosiah-
nuť? 
- Čo sa podarilo, je výstavba 
bytovky /12 BJ/, na ktorú 
sme dostali peniaze zo ŠFRB 
a dotáciu na technickú vy-
bavenosť v sume 17 000 €. 
Taktiež sa nám podarilo získať 
časť financií na rekonštrukciu 
schodov a na  rozšírenie bez-
bariérového prístupu na obec-
ný úrad, ktorý bol financovaný 
z dotácie z mikroregiónu 
MAS CEDRON - Nitrava, 
ktorú sme mali z Nitrian-
skeho samosprávneho kraja 
a z vlastných zdrojov obce. 
Z NSK - Nitra sme uspeli aj 
v žiadostiach o dotáciu na 
kultúru a šport, o ktoré sme  
požiadali ešte v minulom 
roku. Čo sa týka  kultúry, tam 
sme získali dotáciu vo výške 
1400 €  na 20. výročie fašian-
gov, na šport sme pre Obecný 
futbalový klub Jatov získali  

1700 €, ktoré naši futbalisti vy-
užili na sústredenie. V  tomto 
roku sme spoločne so ZŠ a MŠ 
v Jatove organizovali  ples, 
z ktorého výťažok bol použitý  
v materskej škole na opravu 
podlahy.
o Zdá sa, že v obci prebehlo 
za uplynulé obdobie viacero 
úprav a rekonštrukcií...
- Áno, v tomto roku sme začali 
riešiť vjazd do časti Kende-
reš z hlavnej cesty I. triedy. 
Pripravili sme  projektovú 
dokumentáciu a teraz vyba-
vujeme stavebné povolenie na 
úpravu  a rozšírenie účelovej 
miestnej komunikácie s ces-
tou I. triedy. Ďalej sme dali 
vypracovať projektovú doku-
mentáciu na obnovu a opravu 
hasičskej zbrojnice, na ktorú 
bola podaná žiadosť o dotáciu. 
Zub času sa odzrkadlil aj na 
rozhlasovej ústredni a repro-
duktoroch. Preto sme museli 
rýchlo riešiť ich rekonštrukciu, 
nakoľko si to vyžadoval ich 
havarijný stav. Taktiež sme 
v tomto roku  upravili a vyma-
ľovali  priestory v kultúrnom 
dome – v zasadacej miestnos-
ti. V obci sme osadili aj infor-
mačné tabule z regiónu MAS 
CEDRON – Nitrava.
Každoročne pre náš DHZ 
žiadame ministerstvo vnútra 
o príslušné zaradenie do urče-

nej kategórie a nakoľko spĺňa-
jú podmienky zaradenia do B 
kategórie, dostávajú príspevok 
v sume 3 000 €, ktoré  použijú  
na doplnenie hasičskej tech-
niky a potrebného vybavenia 
v hasičskej zbrojnici. Tento 
rok sme mali možnosť po-
žiadať o dotácie tiež od MV 
SR. Týkajú sa zabezpečenia 
finančných prostriedkov na 
technické zhodnotenie budov 
hasičských staníc, hasičských 
zbrojníc a hasičskej techniky. 
Utvoria sa tak lepšie pod-
mienky na plnenie ich úloh 
v obci pri likvidácii požiarov 
a vykonávaní iných záchran-
ných prác.
o Má obec v budúcnosti v 
pláne ešte nejaké rekon-
štrukcie?
- V pláne je ešte jedna väčšia 
investícia, na ktorú bola zru-
šená výzva, ale opätovne sa 
pokúsime požiadať o dotáciu. 
Ide o rekonštrukciu komunit-
ného centra v časti Malý Jatov. 
Doposiaľ slúžilo občanom iba 
na výdaj základných potravín. 
Ak budeme úspešní a podarí 
sa zrealizovať rekonštrukciu, 
budú ho môcť využívať na 
stretávanie občania aj rôzne 
organizácie.
o V lete ste tiež mali problé-
my s vodojemom...
- Áno, žiaľ, v letnom období 

sa vyskytol opäť problém s vo-
dou. Vodojem máme posta-
vený pre občanov na užívanie 
pitnej vody v domácnostiach, 
no keďže niektorí občania 
nerešpektujú naše výzvy 
a míňajú pitnú vodu na tech-
nické účely, zdroj vody z tohto 
dôvodu nie je postačujúci. 
Vzhľadom ku kritickej situácii 
využívania pitnej vody som 
zvolala mimoriadne zasadnu-
tie obecného zastupiteľstva, 
kde boli občania oboznámení 
s celou problematikou. Za-
sadnutia sa zúčastnil zástupca  
Západoslovenskej vodárenskej 
spoločnosti ako i prevádz-
kovateľ a  investor vodného 
zdroja. V spoločnej diskusii 
boli prehodnotené dva varian-
ty, ktoré prichádzali do úvahy 
na realizáciu efektívneho 
riešenia.  Jedna z možností 
by bolo napojenie potrubia 
zo susednej obce Tvrdošovce, 
ktorú by si do investícií zo-
brala ZSVS, a. s., Nové Zámky 
v hodnote cca 527 000 €, 
druhou z možností by  bolo 
vyvŕtanie nového vrtu, kde 
predpokladaná cena je cca do 
150 000 €. Každopádne budú 
zverejnené súťaže a podľa toho 
sa zariadime. 
o Čo je podľa Vás pýchou 
obce? Prečo by Vašu obec 
mali ľudia určite navštíviť? 
- V kultúrnom dianí obce má 
svoje nezastupiteľné miesto 
spevácky súbor Jatovčanka, 
ktorý je účastníkom každé-
ho podujatia a účinkuje  na 
spoločenských podujatiach 
konaných mimo našej obce. 
Zúčastňuje sa na rôznych 
okresných i krajských pre-
hliadkach. Ich cieľom je udr-
žiavať ľudové tradície v obci 
a pripomínať mladým ľuďom 
kultúrne a folklórne dedičstvo 
slovenského národa. 
Nedá mi nespomenúť i DHZ, 
ktorý zastrešuje či už naše 
alebo školské akcie. Príkladne 
reprezentujú našu obec na 
súťažiach, ale hlavne sú dôle-
žití pri zásahoch a vykonávaní 

pokračovanie na str.18.
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iných záchranných prác v obci 
i mimo nej. 
Tiež by som rada poďako-
vala OFK, kde sa v priebehu 
letných mesiacov rozhodovalo 
o ich existencii. Predseda 
klubu zorganizoval stretnutie 
s hráčmi, kde bol prerokovaný 
ich pokles do nižšej kategórie. 
Po prehodnotení celej ich 
situácie sa napokon rozhodli 
nevzdať to a pokračovať v ďal-
šom pôsobení.  So spoluprá-
cou s vedením OFK som spo-
kojná, nikdy nie je problém, 
keď ich oslovím, vždy prídu 
a ochotne pomôžu pri organi-
zovaní obecných podujatí. 
 Dňa 16. septembra sa v tomto 
roku konal už druhý ročník 
regionálneho jesenného jar-
moku, ktorý organizovala 
MAS CEDRON - Nitrava, kto-
rá združuje 18 obcí a 1 mesto. 
Každá obec sa tam niečím 
reprezentovala. Účastníkom 
bola aj naša obec. Prezento-

vané boli vlastnoručne  vyro-
bené výrobky našich občanov. 
Mali sme tam odliatky zo 
sadry, ikebany, papierové koší-
ky, výrobky zo stužiek, slamy, 
sviečky zdobené servítkovou 
metódou, drevené tabuľky na 
dvere a iné výrobky z dreva.... 
Bola to veľmi vydarená akcia. 
o Ako obec funguje spolo-
čensky? 
- Na spoločenskom a kultúr-
nom živote v obci sa podieľajú 
nielen občania, zamestnanci 
OcÚ, ale i učitelia ZŠ a MŠ v 
Jatove nacvičovaním progra-
mov pre rôzne príležitosti 
obce. Všetky organizácie sú 
taktiež neoddeliteľnou sú-
časťou spoločenského života. 
V predošlých vydaniach 
žurnálu sme už hovorili 
o fašiangoch, stavaní mája či 
organizovaní MDD. V auguste 
sa konali dve akcie – cyklistic-
ké preteky o pohár starostky 
a OSLAVY SNP.

Prišla jeseň a s ňou i mesiac 
október. Pripomína nám, aby 
sme si uctili seniorov a dali 
im najavo svoju náklonnosť. 
15. októbra sme organizovali 
posedenie pre našich dôchod-
cov, kde potešili staré mamy 
a otcov vystúpením deti zo ZŠ 
Jatov a v kultúrnom programe 
hudobná skupina ŽOCHÁRI 
z Topoľčian.
22.10. boli obecné hody 
a s nimi spojená hodová zá-
bava, ktorú usporiadal OFK 
Jatov.
o Budete organizovať aj neja-
ké ďalšie spoločenské akcie či 
podujatia?
Pri tejto príležitosti by som 
Vás rada pozvala na naše plá-
nované tradičné akcie. 
25. novembra si budeme pri-
pomínať 25., 50. a 60. výročia 
sobášov, 6. decembra bude 
Mikuláš, kde obdrží každé 
dieťa do 15 rokov mikulášsky 
balíček. Nebudú chýbať ani 

vianočné trhy, ktoré sú pod 
záštitou školy. Varí sa kapust-
nica, vianočný punč, prebieha 
predaj výrobkov vlastnoručne 
vyrobených deťmi ZŠ, výťažok 
z predaja použije škola na 
výdavky pre deti. Budúci rok 
vo februári sa bude konať II. 
spoločný ples organizovaný so 
ZŠ s MŠ Jatov a fašiangy, ktoré 
sú už tradíciou. 
Sviatky našich drahých zosnu-
lých, ale aj obdobie adventu 
a Vianočné sviatky sú chvíle, 
keď si akosi viac uvedomuje-
me rýchlosť plynúceho času..., 
keď sa zamýšľame nad živo-
tom a zmyslom života. 
Vážení spoluobčania, prežite 
tieto chvíle so svojimi rodina-
mi, pospomínajte si na svojich 
najbližších, ktorí už nie sú 
medzi nami a potešte sa na-
vzájom. Želám Vám pokojné 
prežitie sviatočných chvíľ, aj 
konca roka 2017!

otázky:  Maja Májeková

„Všetci sa snažíme ťahať za jeden povraz,“  
hovorí zástupca starostky obce Mgr. Ján Jozaf.

V Jatove žije Ján Jozaf už 37 rokov. Podľa 
jeho slov za to môže jeho manželka, ktorá 
mu pobláznila rozum už počas štúdia 
na Prírodovedeckej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave. Po ukončení 
školy sa stal stredoškolským učiteľom 
s aprobáciou matematika – fyzika. 
Najskôr vzdelával a vychovával učňovskú 
mládež, potom klasických stredoškolákov, 
ktorí končili štúdium maturitnou 
skúškou. Do komunálnej politiky vstúpil 
krátko po Nežnej revolúcii  v r. 1989. Mal 
tú česť byť predsedom okrskovej volebnej 
komisie pri prvých slobodných voľbách 
v Československu. Poslancom obecného 
zastupiteľstva je piatykrát. Okrem toho 
bol dve volebné obdobia aj kontrolórom 
obce.
o Na aké oblasti sa v obci najviac 
zameriavate? 
- Najbližšie mi je školstvo, kultúra a šport. 
Počas zasadnutí obecného zastupiteľstva 
sa snažím obhajovať záujmy seniorov, 
veď sám som členom Jednoty dôchodcov 
Slovenska.
o Polovica volebného obdobia je za 
nami. Ako Vám ubehlo toto poslanecké 
obdobie? 
- Poslanecké obdobie ubehlo veľmi 
rýchlo. Na začiatku volebného obdobia 
som ešte aktívne pracoval v školstve, 

medzitým som odišiel do starobného 
dôchodku.
o Ako by ste zhodnotili doterajšie 
výsledky, čo sa podarilo zrealizovať?
- Po dlhých ťahaniciach sa začali stavať 
nájomné byty, čo pomôže udržať v obci 
mladé rodiny. Prebieha rekonštrukcia 
hasičskej zbrojnice, vybudovali sme 
bezbariérový prístup do budovy 
obecného úradu. V rámci možností sa 
zveľaďujú a rekonštruujú priestory našej 
ZŠ a MŠ.  
o Čo je podľa vás najväčším prínosom 
súčasného vedenia pre našu obec? 
- Zloženie obecného zastupiteľstva je 
po niekoľkých volebných obdobiach 
také, že sa všetci snažíme ťahať za jeden 
povraz. Hoci nechýba ani konštruktívna 
kritika zo strany poslancov, vždy hľadáme 
riešenie, na ktorom sa zhodnú všetci 
poslanci.
o V čom má obec podľa Vás potenciál?
- Potenciál obce vidím v mladých ľuďoch. 
V prvom rade, aby sa rozhodli  tu žiť. Aby 
získali pocit spolupatričnosti a hrdosti 
k Jatovu a jeho obyvateľom. Aby neboli 
ľahostajní k tomu, čo sa v obci deje. 
Práve naopak, aby aktívne ovplyvňovali 
chod udalostí v obci. Na to ale musia byť 
múdri, a preto sa musia veľa vzdelávať. 
Keďže neďaleko sa nachádza termálne 

kúpalisko Poľný Kesov a ani Podhájska 
nie je až tak vzdialená, vidím tu veľké 
možnosti v rozvoji agroturistiky. 
o Aké sú Vaše záľuby? Čo rád robíte vo 
svojom voľnom čase? 
- Keďže som rodinne založený, hlavnou 
záľubou je rodina: manželka, dve deti 
a traja (čoskoro už štyria) vnuci. Ďalej 
ma baví pešia turistika, cykloturistika, 
lúštenie krížoviek a sudoku, slovenský 
folklór a ľudové piesne. Milujem 
prechádzky v prírode, najradšej osamote 
(hoci viem, že ísť na túru sám je 
nebezpečné). Životnú baterku dobíjam 
aj v speváckej skupine Jatovčanka, kde 
o ľudovky a dobrú náladu nikdy nie je 
núdza. Pasívnou záľubou sú športové 
prenosy v TV, prím hrá futbal.

- majka -
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Jeden harmonikár v dvoch spevokoloch
Pán Pavol Bahula je už 
štyri roky na dôchodku, no 
doma sa rozhodne nenudí. 
Okrem toho, že vystu-
puje v speváckom súbore 
Jatovčanka, zlanárili ho 
i do speváckeho súboru 
Rastislavická Konopa, kde 
spieva a súčasne hrá na 
harmonike. 
Hre na harmoniku sa 
priučil sám
Rodák z Jatova sa s har-
monikou zoznámil ešte 
počas základnej školskej 
dochádzky. „Chodil som 
na harmoniku štyri roky, 
od piatej po deviatu trie-
du, ale tam som sa veľmi 
málo naučil.“ Ako vraví, 
niečo pochytil od kamará-
tov a niečo sa naučil sám. 
A prečo práve harmonika? 
„Aby som mohol aj spie-
vať,“ usmieva sa. „Keby 
som hral na trúbke alebo 
na saxofóne, tak by ten 
spev nebol možný.“ O tom, 
že je hudobne nadaný, 
dosvedčuje aj to, že hrával 
kedysi aj na klávesoch. 
S hudbou na každom kro-
ku
Celý jeho život sa točí oko-
lo hudby. Už od pätnástich 
rokov hral v dedinskej ka-
pele. „Keď som prišiel do-
mov z vojny, začal som hrať 
v tvrdošovskej kapele s La-
com Pappom.“ Na toto ob-
dobie spomína s radosťou 
a nostalgiou súčasne. „Boli 
to krásne sedemdesiate 
roky. Samé svadby, zábavy, 
stále sme hrali naživo, nie 
ako sa teraz hráva z play-
backu... Možno by sme aj 
naďalej hrávali, keby nám 
nebol zomrel kapelník. 
Hrali sme spolu približne 

38 rokov,“ spomína. 
Účinkovanie v dvoch spe-
vokoloch
Len máloktorý hudobník 
sa môže pochváliť tým, 
že účinkuje v dvoch spe-
vokoloch. Pán Pavol Ba-
hula zvláda účinkovanie 
v obidvoch speváckych 
súboroch naraz – aj v 
Jatovčanke, aj v Rastisla-
vickej konope. Podľa jeho 

slov stíha všetko. „Skúšky 
mávame každý týždeň. 
V pondelok mám skúšku 
na Jatove a v stredu v Ras-
tislaviciach.“ A ako sa oci-
tol v Rastislavickej konope? 
V obci slávili tento rok vo 
februári fašiangy a o týž-
deň už ho prišli odtiaľ 

lanáriť, aby hral a spieval i 
s nimi. „Najskôr som si ich 
chcel len vypočuť, či dobre 
spievajú, a keď sa mi páčili, 
potom som už u nich zo-
stal.“ 
Jatovčanka je prvoradá
V Rastislaviciach teda 
pôsobí už približne pol 
roka. Problémom je, ak 
majú v jeden deň vystúpe-

nie oba spevácke súbory 
súčasne. Ako pán Pavol 
priznáva, niekedy sa im 
tieto akcie navzájom kryjú. 
„Napríklad teraz v Bánove 
na regionálnom jarmoku 
vystupovala aj Jatovčanka, 
aj Rastislavická konopa. To 
bolo dobre, že to bolo na 

jednom mieste. Jatovčanka 
však má vždy prednosť, 
to som Rastislavičanom 
povedal a chápu to, keď 
chcú, aby som s nimi hral.“ 
So súbormi sa pritom zú-
častňuje rôznych krajských 
a okresných súťaží senio-
rov. V Martine boli už dva-
krát, takisto nevynechávajú 
ani Levice, Topoľčany či 
Šurany – cestujú a vystu-
pujú po celom Slovensku.
S dedkom si zaspievala i 
vnučka
Pán Pavol má tri deti 
a dvoch vnukov. A zdá sa, 
že práve päťročná vnučka 
Saška zdedila po svojom 
dedkovi hudobný talent. 
„Saška to má v rodine, 
lebo má i druhú babku na 
Makove, ktorá tiež spieva 
v dvoch spevokoloch,“ vy-
svetľuje harmonikár Jatov-
čanky. Odmalička Sašku 
k tomu viedli rodičia a keď 
zistili, že vie pekne spievať, 
podporovali ju v tom. „Pri-
šla k nám asi týždeň pred 
fašiangami a moja man-
želka prišla s nápadom, 
aby sme k Saškinmu spevu 
pridali i harmoniku. Našiel 
som jej stupnicu, aby sa jej 
dobre spievalo, vybrali sme 
pieseň a mala veľmi veľký 
úspech,“ teší sa hrdý ded-
ko. „Vtedy mala štyri roky. 
Behom troch dní vedela 
pesničku naspamäť. Kolís-
ka bola prvá pieseň, ktorú 
som ju naučil a aj s ňou po-
tom na fašiangoch vystu-
povala.“ Okrem Sašky má 
pán Pavol ešte 1,5-ročného 
vnuka, o ktorom dúfa, že 
sa tiež vydá v podobných 
šľapajách.  

- májeková -
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Spoločenská kronika obce Jatov / Jún – September 2017
Opustili nás:
Čerháková Irena .......................................† jún 2017
Šimko Peter ...............................................† jún 2017
Árendáš Rudolf ...................................... august 2017

Oslavy Slovenského národného povstania v Jatove

Cyklistické preteky o pohár starostky Jatova

Pri príležitosti výročia 
SNP sa v podvečer 26. 
augusta 2017 konalo pri 
obecnom úrade spo-
mienkové stretnutie. V 
príhovore pani starostky 
Adriany Matúšekovej sme 
si pripomenuli, že počas 
SNP a celej 2. svetovej 
vojny zomrelo veľa mla-
dých ľudí, ktorí chceli žiť a 
založiť si svoje rodiny. Za-
hynuli nielen otcovia, ale 
aj matky. Bojovali za mier 
a pokoj pre nasledujúce 
generácie. Česť pamiatke 
všetkým, ktorí položili 
svoje vlastné životy. Ce-
lým programom nás spre-
vádzala piesňami s danou 

tematikou spevácka 
skupina Jatovčanka. 
A aby neostal zvyšok 
večera len vo vážnej 
atmosfére, v závere 
podujatia sa konala 
zábava a tiež opekačka, 
kde si deti mohli opiecť 
špekačky, a dospelí si 
zatiaľ mohli pochutnať 
na „cigánskej“, opeče-
ných rybách, či cukro-
vej vate. Oslavy SNP sú 
totiž obecnou akciou, 
ktorú navštevujú nielen 
obyvatelia obce, ale aj 
ich rodinní príslušníci, 
ktorí ich prídu navštíviť 
z iných miest.

V sobotu 19. augusta 2017 sa už tradične v našej obci konalo 15. kolo cyklistických pretekov v časovke jed-
notlivcov o pohár starostky. Zúčastnených bolo až 91 cyklistov, pričom každoročne sa tohto podujatia zúčast-
ňuje približne 70-80 súťažiacich. Trasa bola dlhá 15,5 km a prechádzala cez obce Komjatice a Rastislavice s 
cieľom v Jatove. 1. miesto si vybojoval Tomáš Nagy z cykloklubu Vlkanová, 2. miesto obsadil Dominik Špilák 
z toho istého klubu a na 3. mieste skončil Ivan Pašek z klubu Cyklisti Trnava. Všetci traja víťazi obdržali krás-
ne trofeje. Obec Jatov mala svoje zastúpenie pánom Ľubošom Bajzíkom. Sponzorom tejto akcie bol obecný 
úrad, ale takisto prispel na mzdy rozhodcov aj cyklistický spolok Bratislava. Preteky prebehli bez akýchkoľvek 
problémov a najmä bez ujmy na zdraví. Víťazom ešte raz srdečne gratulujeme!

stranu pripravila: Mgr. Maja Májeková
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Obec Lipová

Milí občania, 
od vydania posledného 
čísla tohto časopisu sa 
nám podarilo zrealizovať 
v obci niekoľko pláno-
vaných aktivít. K tým 
najrozsiahlejším patrí 
rekonštrukcia verejného 
osvetlenia v oboch čas-
tiach obce, v časti On-
drochov sme vybudovali 
spevnenú plochu pred 
kostolom a opravili sme 
interiér domu smútku. Na 
obecnom ihrisku máme 
od novej sezóny moderný 
závlahový systém ihriska, 
vďaka čomu sa skvalit-
nila hracia plocha. Pred 
nami sú ešte tri neľahké 
úlohy do najbližšieho 
polroka – vybudovanie 
multifunkčného ihriska, 
oprava domu smútku a 
prístrešku v časti Mlynský 
Sek a dokončenie územ-
ného plánu obce.
Prichádza čas nostalgie, 
čas na zamyslenie. Blížia-
ci sa koniec roka prináša 
okrem veľkého zhonu, 
finišovania na zámeroch, 
vytýčených pre tento rok, 
aj niekoľko vzácnych 
sviatkov. Začiatkom no-
vembra si pripomíname 
dva významné sviatky. 
1. novembra je to Svia-
tok všetkých svätých a 2. 
novembra Pamiatka zo-
snulých. Charakterizujú 
ich návštevy cintorínov, 
zapaľovanie sviečok na 
hroboch a ich zdobenie 
kvetmi, intenzívnejšie 

spomienky na tých, čo už 
nie sú medzi nami. Pre 
obecný úrad to zname-
ná aj určité zvládnutie 
úloh –kvalitné vykosenie 
cintorínov /hoci to robíme 
počas celej sezóny/, prí-
prava prázdnych kontaj-
nerov na zvýšené množ-
stvo odpadu, osvetlenie 
vstupov na cintoríny a 
pod. Záleží nám na tom, 
aby v našej obci – v oboch 
jej častiach, boli tieto 
sviatky dôstojné, pretože 
strata blízkeho človeka je 
vždy veľmi bolestivá...
No a koncom novembra 
už vo vzduchu cítiť at-
mosféru prichádzajúcich 
sviatkov, ktoré sú pova-
žované za najkrajšie v 
roku. Aj v našej obci budú 
tento rok Vianoce jedi-
nečné. Dňa 6. decembra v 
kultúrnom dome priví-
tajú všetky deti Mikulá-
ša a v dňoch 16. až 18. 
decembra sa v našej obci 
uskutoční Výstava betle-
hemov spojená s vianoč-
nými trhmi.Viac o tomto 

podujatí sa dozviete aj z 
tohto časopisu. 
Keďže ďalšie číslo časo-
pisu vyjde až v budúcom 

roku, prajem všetkým 
pevné zdravie, veľa lásky 
a spokojnosti.

Mgr. Tatiana Ölvecká, starostka obce

LED osvetlenie na každom stĺpe

Nová spevnená plocha na cintoríne v Ondrochove

Výstava  
betlehemov

Vianoce v Lipovej budú mať tento rok 
svoje jedinečné čaro. Z iniciatívy pána 
Jozefa Hlavatého st. sa v obci Lipová 
uskutoční „Výstava betlehemov“ zo 
širokého okolia. Starostka obce s nadše-
ním privítala túto iniciatívu, a tak Obec 
Lipová v dňoch 16. až 18. decembra 
2017 zorganizuje podujatie „Vianoce na 
Lipovej“, ktorého súčasťou budú okrem 
vyššie spomínanej výstavy betlehemov 
vianočné trhy s chutným punčom a ka-
pustnicou. Prosíme majiteľov jedineč-
ných betlehemov o zapožičanie týchto 
exponátov na výstavu a záujemcov o 
predaj na vianočných trhoch, aby nás 
kontaktovali na tel. číslach obec Lipová 
035/650 70 10 a starostka obce Lipová, 
Mgr. Ölvecká  0911 963 683.
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Občianske združenie Lipovian

Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Lipovej

Občianske združenie Lipovian vzniklo v roku 2012. Na začiatku malo 9 zakladajúcich členov. Cieľom združenia je vykonávať 
činnosti smerujúce ku kultúrnemu a sociálnemu pozdvihnutiu obyvateľov obce Lipová a blízkeho regiónu. V minulosti Lipovian 
organizoval rôzne environmentálne podujatia, burzu šatstva a nepotrebných vecí či výstavy. V súčasnosti sa Lipovian sústreďuje len 
na jednu oblasť svojho záujmu – a to Lipovským ochotníckym divadlom. Lipovské ochotnícke divadlo má momentálne 17 členov 
– divadelníkov vo veku od 14 do 66 rokov /viď. foto/. Za sebou má odohrané dve divadelné hry: Vianočnú koledu (2015) a Malého 
princa (2017), s ktorým plánujú ísť aj do širokého okolia, aby ukázali, že aj Lipová má kvalitný divadelný súbor. Činnosť Lipovianu 
je financovaná z členských príspevkov, z príspevku od obce a z vyzbieraného dobrovoľného vstupného z divadelných vystúpení.

Zľava: Roman Šulík, Hana Bolchová, Mária Rossbecková, Mária Vadkertiová, Eva Gagová, Beáta Kajanovičová, Tomáš 
Ďúran, Michal Kajanovič, Lidmila Kajanovičová, Dominik Bednárik, Zuzana Brokešová, Erika Baková, Martin Kajanovič, 

Pavol Hancko, Jana Hancková, Jaroslava Baková a Adam Šutka.

Činnosť Miestneho spolku Slo-
venského červeného kríža v Lipo-
vej má svoju dlhoročnú históriu 
a neustále sa stáva aktívnejšou a 
tvorivejšou. Žije vďaka obetavosti 
svojich členov a dobrovoľníkov. 
Stálym zdrojom príjmu je nemalá 
peňažná čiastka z obecného roz-
počtu. Z množstva úloh, ktoré má 
plniť, je získavávanie prvodarcov 
bezpríspevkového darovania krvi, 
a to organizovaním Valentín-
skej, študentskej, Vianočnej a 
spoločných pravidelných odberov 
3x do roka. Priemerne za rok sa 
zúčastní opakovaných odberov 
asi 70 občanov z obce Lipová 
na Transfúznej stanici v Nových 
Zámkoch. Slávnostné odovzdá-
vanie plakiet prof. Janského 
dobrovoľným darcom krvi je 
jedinečnou slávnosťou roka. Cítiť 
v nej empatiu, dobrotu ľudského 
srdca. Od roku 2013 bol ocenený 
diamantovou plaketou p. Peter 
Nosian st., 6 darcov zlatou plake-
tou, 19 striebornou plaketou a 33 
bronzovou plaketou. Ctení darco-
via, kvapka krvi na dlani je srdce 

na dlani. Ďakujeme Vám zaň.MS 
SČK sa venuje odbornej príprave 
budúcich opatrovateliek absol-
vovaním Kurzu opatrovania cez 
projekt operačného programu, 
tzv. REPAS pre nezamestnaných. 
Absolventi získajú certifikát, a tak 
sa skôr môžu zaradiť do pracov-
ného pomeru. Máme absolventov 
aj s pracovným zaradením. V 
súčasnosti navštevujú kurz v 
Nových Zámkoch 3 osoby. 
MS SČK v obci vykonáva ško-
lenie prvej pomoci poslucháčov 
autoškôl.
Zakúpili sme brašňu so zdravot-
níckym materiálom na ošetrenie 
povrchových rán, zlomenín kostí, 
úrazov chrbtice a popálenín. 
Brašňa obsahuje prístroj na mera-
nie hodnoty krvného tlaku, glyké-
mie, kyslíka v krvi a frekvencie 
pulzov. Tieto pomôcky a prístroje 
si občania zapožičiavajú k svojim 
potrebám bezplatne. Pravidelne 
robíme teoretické prednášky a 
praktické ukážky prvej pomoci 
v ZŠ a MŠ. V súčinnosti s HaZZ, 
Policajným zborom, Kynolo-

gickým klubom polícia 
Slovakia, Krajským operač-
ným strediskom, Záchran-
nou zdravotnou službou 
organizujeme podujatia 
pre deti a ich rodičov v 
našej obci. Vďaka dobrej 
spolupráci so Zariadením 
sociálnych služieb Jesienka 
v Šuranoch, ktorý nám 
zapožičiava kompenzačné 
pomôcky pre imobilných 
občanov v Lipovej, ako je 
polohovateľná posteľ, prí-
ručný stolík, vozík, môžeme 
uľahčiť chorým prežitie v 
chorobe. Samozrejmosťou 
sa každoročne stáva v deň 

Svetového dňa vody orientačné 
laboratórne vyšetrenie vzoriek 
vody z individuálnych vodných 
zdrojov (zo studní) v ukazova-
teľoch dusičnanov a dusitanov. 
Úrad verejného zdravotníctva 
Nové Zámky robí vyšetrenia 
zdarma. Raz ročne robí vyšet-
renia hladiny cholesterolu a 
glykémie v krvi formou výjazdu 
v oboch častiach obce. Ďalej 

môžem spomenúť prednášky pre 
seniorov: ochorenia v staršom 
veku, Hospicová starostlivosť 
o nevyliečiteľne chorých, Ako 
správne užívať lieky a prezen-
tácia pomôcok pre imobilných 
pacientov, Výchova k zdraviu, 
zorganizovali sme celoslovenskú 
finančnú a materiálnu zbierku 
na pomoc spoluobčianke pri 
ohrození na majetku požiarom, 
venovali sme finančnú čiastku 
ťažko chorým osobám, členovia 
MS SČK darovali 2% dane pre 
občanov obce. Ciele do budúc-
na: získať nových darcov krvi, 
školenia prvej pomoci, začleniť 
nezamestnaných do pracovného 
pomeru absolvovaním Kurzu 
opatrovania, sociálna pomoc, 
poradenská pomoc, rozšíriť počet 
členov MS SČK a dobrovoľníkov. 
V mene MS SČK v Lipovej Vám 
ďakujeme za podporu a priazeň, 
ktorú nám počas roka prejavuje-
te. Je nám cťou pomáhať – Vám 
občanom obce Lipová. 

Bc. Oľga Rišková
predseda MS SČK v Lipovej
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Spoločenská kronika obce Lipová
Jún – September 2017

Narodili sa:
Šimon Hnat .................................................  jún 2017
Jakub Pastrnák ............................................  jún 2017
Slávka Katanojová ....................................... jún 2017
Tobias Kurkin ................................................ júl 2017
Katarína Holúbková ..................................... júl 2017
Sofia Maňáková ..................................... august 2017
Milan Mathias Daniš.......................september 2017

Uzavreli manželstvo:
Juraj Vrančík – Rozália Danóciová ........................................jún 2017   
Ľubomír Kollár – Bc. Andrea Gregorová ..............................jún 2017
Maroš Mačuga – Viktória Gilanová .......................................júl 2017
Pavol Hajaš – Monika Takácsová .....................................august 2017
Vojtech Vanko – Ing. Miriama Popluhárová ..................august 2017
Martin Uhrík – Ing. Nikoleta Búdová .............................august 2017
Mgr. Lukáš Ölvecký – Bc. Viktória Malíková .......... september 2017
Andrej Hubina – Lenka Čunderlíková..................... september 2017
František Németh - Mgr. Dajana Hozlárová ........... september 2017

Opustili nás:
Štefánia Gubricová ...................................† jún 2017
Emília Veselková .......................................† jún 2017
Ľudovít Fučík ...................................... † august 2017
Antónia Kvasnovská .................... † september 2017
Emil Kocian .................................. † september 2017

V našich najmladších vidíme budúcnosť lipovského futbalu...

V lipovskom obecnom špor-
tovom klube prišlo od tejto 
sezóny k radikálnej zmene. 
Futbalové mužstvo doras-
tencov nahradila prípravka 
mladších žiakov - budúci 
nádejní dorastenci vo veku 
od 6 do 11 rokov. Trénerom 
najmladších futbalistov v obci 
je šikovný vysokoškolák, 
hráč A mužstva OŠK Lipová 
Adam Szabó. Obec mu je 
veľmi vďačná za túto aktivitu. 
Pomáhať mu začal ďalší hráč 
OŠK Lipová Peter Banás. 
Adam Szabó ochotne poskytol 
rozhovor pre Žurnál z našich 
obcí a z jeho odpovedí vyža-
ruje láska k futbalu a deťom. 
Ešte raz ďakujeme!
 o Dostala sa Vám neľahká 
úloha trénovať Lipovskú 
prípravku, aké sú Vaše prvé 
pocity?
- Tak, úloha to je neľahká, 
učiť deti hrať futbal úplne od 
začiatkov. Bol som si hneď na 
začiatku vedomý, že to bude 

stáť veľa energie aj času, ale 
každým jedným tréningom, 
zápasom a streleným gólom si 
uvedomujem, že to stojí za to.
o Ako vnímate podporu zo 
strany obce a rodičov?
- Som nesmierne vďačný za 
našich rodičov. Takú podporu 
od rodičov som nečakal. Vozia 
deti na každý jeden tréning, 
zápas, podporujú ich a hlavne 
držíme všetci spolu ako jed-
na rodina. Nemajú problém 
s hocičím pomôcť, keď to 
potrebujem. Obec sa takisto 
stará o naše deti. Kúpili dve 
sady dresov, futbalové bránky, 
tréningové pomôcky, čo stálo 
nemálo peňazí. Na nové fut-
balové lopty prispel aj miestny 
podnikateľ Janko Spišák, za 
čo mu patrí vďaka. Snáď v bu-
dúcnosti sa k nemu pripoja aj 
ďalší sponzori, veď podpora 
tých najmenších vždy hreje 
pri srdci. Vidieť, že deti sú 
pre obec na prvom mieste, 
za čo sa chcem touto cestou 

pani starostke a vedeniu obce 
veľmi pekne poďakovať za 
podporu.
o Máte pocit, že dokážete 
vykresať nájdených repre-
zentantov? Ako to vidíte 
do budúcna? Baví Vás táto 
práca, tešíte sa na zápasy 
a tréningy? 
- Či sa z detí stanú úspešní 
futbalisti je už len a len na 
nich, aký k tomu zvolia prí-
stup. Keď budú pracovať na 
sebe a naplno trénovať, tak 
určite na to majú byť veľkými 
futbalistami. Momentálne 
sa deti ešte len učia základy 
futbalu, ale tréning čo tréning 
je to lepšie a lepšie a pevne 
verím, že naša snaha a tvrdá 
práca sa nám v budúcnosti 
vráti a budeme schopní bo-
jovať o najvyššie priečky. Či 
ma baví táto práca? Podľa 
mňa lepšiu prácu si ani nevi-
em predstaviť. Radosť vidieť, 
ako sa deti usmievajú, radujú 
a oslavujú po strelenom góle. 

Vždy ako skončí zápas, sa 
teším hneď na ďalší. Keď som 
v škole, len odpočítavam mi-
núty do tréningu, aby si deti 
skúsili veci, ktoré som pre 
nich pripravil.

Tréneri:  
Adam Szabó, Peter Banás 

Naši prípravkári:
1. Nikola Sýkorová 11r. 

2. Lucia Procházková 11r.
3. Jakub Kajanovič 10r.

4. Nikolas Cirok 10r.
5. Aleš Nagy 10r. 

6. Liliana Učňová 10r.
7. Matúš Pečimúth 10r.
8. Matúš Szlamenka 9r.

9. Timur Pintér 9r.
10. Tomáš Procházka 9r.
11. Kristián Dávidek 9r.
12. Karolína Fialová 8r.
13. David Varholík 8r.

14. Filip Letko 7r.
15. Denis Dojčan 6r.

16. Nicolas Donely 6r.

Aj Lipová má svojho maratónca...
V uliciach obce Lipová ho veľakrát môžete vidieť bežať 
ráno alebo večer... 
Lipovčan Tomáš 
Ďúran sa 1. októbra 
2017 zúčastnil 94. 
ročníka Medziná-
rodného maratónu 
mieru v Košiciach 
a do cieľa dobehol 
približne v polovici 
pelotónu s časom 
3:58:07. K tomuto 
úspechu mu bla-
hoželáme a želáme 
veľa šťastných kilo-
metrov v bežeckom, 
ale i v osobnom a 
pracovnom živote.
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Zo života obce...

Keď sa zima opýta, čo si robil v lete... (Výstava ovocia a zeleniny 2017)

Deň detí (Nová obecná trampolína potešila 
všetky deti...) 

Deň detí (Nafukovacia 
šmykľavka sa deťom 

páčila) 

Deň detí (Krásne 
„zmaľovať“ a rýchlo 

úsmevné foto) 

Guláš – Ondrochov 2017 (Rozsvietili sa tekvičky aj očká našich najmenších)

Deň detí (V tombole vyhralo každé dieťa...) 

Uvítanie našich najmenších v júni 2017

Guláš – Ondrochov 2017 (Súťažilo 10 tímov) 

Guláš – Ondrochov 2017 (Zabávalo sa do neskorej noci) 

Bolo vystavených 
105 exponátov 

jabĺk

Víťazi boli všetci... 

Prispeli aj MŠ, ZŠ a ZSS Lipka 
Nechýbali ani chutné domáce citróny či sušené slivky... 

Náš najmladší záhradkár Filipko Letko 
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Občianske združenie KYNDERKO  
z Veľkého Kýru slúži príkladom aj pre iné obce

Pri sledovaní 
množstva aktivít ma 
ako nestranného 
pozorovateľa a matku 
dvoch detí napadlo, 
že zo zákona by mala 
obciam vyplývať 
povinnosť založiť 
organizáciu, akou je 
občianske združenie 
Kynderko vo 
Veľkom Kýre. To by 
samozrejme museli 
v každej obci byť 
aktívne a obetavé 
mamičky, akými 
sú Zita Balážiová, 
Viktória Száraz, 
Beáta Lörinczová, 
Eva Száraz, Erika 
Redecký a Silvia 
Ribyová. “Málokto 
sa dnes podujme 
ku skutočnému 
dobrovoľníctvu. Našťastie 
ešte žijú medzi nami aj ľudia, 
ktorí si uvedomujú skutočné 
hodnoty života“, odpovedá na 
slová chvály o Kynderku Zita 
Balážiová.                                                                                                                                 
 Za uplynulý polrok sa 
najväčšie zmeny v združení 
udiali hlavne v súkromných 
životoch mamičiek, keďže 
viaceré začali naplno pracovať  
alebo študovať a času im 
zostáva popri bežnom živote 
oveľa menej. Aj touto cestou 
prosia rodičov, ktorí majú 
toho času viac a majú chuť 
podporiť Kynderko, nech 
sa k nim pridajú. „Spolu 
dokážeme viac pre naše deti“, 
odkazujú tzv. šéfky združenia. 
Najväčším ich snom  je nájsť 

v obci stále priestory, ktoré 
by boli akýmsi detským 
centrom. Zatiaľ  zostávajú 
pri spoločných stretnutiach 
v školskej telocvični, 
kultúrnom dome, či vonku. 
Napriek tomu nepoľavujú 
vo svojich aktivitách. Vďaka 
tanečnému workshopu sa 
im podarilo zapojiť deti do 
pravidelných tanečných 
tréningov. Zorganizovali 
fašiangovo - valentínsky 
karneval, interaktívne 
divadelné predstavenia v 
slovenskom i maďarskom 
jazyku, zapojili sa do Dňa 
rodiny, ktorý organizovala 
kýrska ZŠ s MŠ, spolu s obcou 
zorganizovali detskú hodovú 
diskotéku. Počas obecných 

dní  vytvorili mamičky 
s deťmi veľkú maliarsku 
paletu na oplotení, stavali 
hrady na piesku a vďaka kurzu 
maľovania na tvár a telo, bolo 
opäť veľmi veselo, farebne 
a rozprávkovo. Od októbra 
2017 plánujú zaviesť raz do 
týždňa stretnutia v kultúrnom 
dome, kde by chceli pozvať aj 
mamičky s menšími deťmi, 
ktoré zatiaľ medzi nich ešte 
nechodia. Tiež  pokračujú 
v cvičení s deťmi a rodičmi 
v školskej telocvični každý 
pondelok od 17.oo hodiny. 
V novembri chce Kynderko 
zorganizovať halloweensku 
diskotéku a krátky 
lampiónový sprievod, v rámci 
ktorého zapália sviečku a 
uctia si pamiatku zosnulých. V 
decembri ich čakajú vianočné 
trhy s tvorivými dielňami. V 
novom roku by s podporou 
obce a školy chceli pokračovať 
v naštartovaných aktivitách 
a samozrejme podávať 
projekty. A práve za finančnú 
podporu ďakuje vedenie 
Kynderka nadácii Pontis, 
Obecnému úradu vo Veľkom 
Kýre a všetkým ostatným, 
ktorí prispeli svojimi 
dobrovoľnými príspevkami 
na chod združenia. „Radi by 

sme sa poďakovali všetkým 
rodičom, starým rodičom 
a ochotným fotografom za 
akúkoľvek podporu, či už 
finančnú, pohostinnú alebo 
podporu účasťou na našich 
aktivitách. Takáto podpora je 
pre nás najdôležitejšia. Ako sa 
vraví - peniaze vždy boli, sú 
a aj budú, iba my nebudeme, 
preto si vážme jeden druhého 
a každú jednu chvíľku, 
ktorú môžeme tráviť spolu“, 
konštatuje Zita Balážiová. 

Ako sa vyjadrila aj starostka 
obce Ing. Judita Valašková 
(na snímke), veľmi oceňuje 
aktivitu mamičiek, pretože 
učí deti aj rodinu zmysluplne 
prežiť deň, nenudiť sa a ešte sa 
aj poučiť a zabaviť. 

Mgr. Mária Derďaková
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Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica:

Náš kraj najlepšie hospodári s majetkom občanov 
o Je už mediálne známe, že 
Nitriansky samosprávny kraj 
hospodári najzodpovednejšie 
zo všetkých samosprávnych 
krajov SR. Čo to v praxi zna-
mená?
- Nitriansky samosprávny kraj 
(NSK) hospodári najlepšie zo 
všetkých vyšších územných 
celkov (VÚC) v SR. V tom-
to volebnom období kraj 
svojím zodpovedným 
a uvážlivým prístupom 
k hospodáreniu zveľadil 
majetok kraja, ktorý 
dostal od občanov do 
správy, z 310 miliónov 
eur v roku 2013 až na 
súčasných takmer 348 
miliónov eur. V oblasti 
hospodárenia vypove-
dajú o úspešnosti práce 
NSK analýzy nezávislého 
ekonomického inštitútu 
INEKO, podľa ktorého je 
náš kraj dlhodobo krajom 
s najlepším finančným 
zdravím a najvyšším fi-
nančným ratingom (5,3 
z možných 6 bodov) zo 
všetkých samosprávnych 
krajov na Slovensku. Tieto 
nezávislé hodnotenia, ale 
aj výsledky dosiahnuté 
v iných oblastiach samos-
právnych aktivít (opravy 
a rekonštrukcie ciest II. 
a III. triedy, prostriedky 
vložené do prevádzky 
a modernizácie našich 
zariadení sociálnych 
služieb, počty žiakov 
našich stredných škôl 
začlenených do duál-
neho vzdelávania a ich 
úspešné zaraďovanie 
sa na trh práce, kvalitné 
zmluvy s prevádzko-
vateľmi našich nemocníc 
zabezpečujúce lepšiu zdravotnú 
starostlivosť o občanov a roz-
voj cestovného ruchu vrátene 
značenia a budovania cyklotrás) 
mi preto dávajú právo hodnotiť 
končiace sa IV. volebné obdobie 
v podmienkach Nitrianskeho 
samosprávneho kraja pozitívne.
o NSK, ktoré dostal kraj v rámci 
svojich kompetencií do svojej 
správy. Začnime dopravou. 
Cesty a preprava ľudí v pros-
triedkoch hromadnej dopra-
vy boli vždy veľmi citlivou 
a dôležitou témou. Aké výsled-
ky dosiahol kraj v oblasti do-
pravy pod vaším vedením za 
tieto štyri roky? 
- NSK má vo vlastníctve vyše 2 
tisíc km ciest 2. a 3. triedy a  525 
mostov. V tomto volebnom ob-
dobí bolo opravených, zmodern-
izovaných a zrekonštruovaných 

takmer 220  km ciest a 7 mos-
tov za vyše 25 miliónov eur. 
Pripravených je ďalších 85 km 
ciest, ktorých opravy sú vo vy-
sokom štádiu rozpracovanosti. 
Na bežné opravy, správu a údrž-
bu ciest 2. a 3. triedy NSK od roku 
2014 do leta roku 2017 vynaložil 
takmer 35 miliónov eur. Za túto 

sumu sa vykonali súvislé a veľko-
plošné oprav ciest aj bezpečnost-
né opatrenia. Projekty z Regionál-
neho operačného programu 
spolufinancované EÚ boli v tom-
to volebnom období v celkovej 
hodnote vyše 12 miliónov eur. 
V rámci Integrovaného oper-
ačného programu (IROP) 2014-20 
schválilo nedávno Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR pre NSK 13 miliónov 
eur ako nenávratný finančný 
príspevok na opravu troch úsek-
ov ciest 2. triedy v celkovej dĺžke 
60 km, čo je najviac, až tretina, 
zo všetkých 180 km plánovaných 
na opravu cez IROP, v rámci celej 
SR. NSK ako vôbec prvý samos-
právny kraj prešiel v tomto voleb-
nom období náročným procesom 
verejného obstarávania dopravcu 
na zabezpečenie služieb vo 

verejnom záujme pre pravidelnú 
prímestskú autobusovú dopravu 
osôb podľa kritérií EÚ. Kraj v tom-
to tendri ušetril z predpokladanej 
hodnoty zákazky takmer 30 
miliónov eur.
o Aká je v kraji situácia v oblas-
ti sociálnych služieb? 
- NSK má vo svojej správe 25 

zariadení sociálnych služieb (ZSS) 
s vyše 3500 klientmi. Okrem 
toho kraj poskytuje príspevok na 
sociálne služby prostredníctvom 
neverejných poskytovateľov aj 
ďalším vyše 800 klientom ZSS. 
V tomto volebnom období 
nezostalo ani jediné zariadenie 
sociálnych služieb v pôsobnosti 
NSK bez obnovy, rekonštrukcie, 
modernizácie, bez zateplenia, 
novej kuchynky, práčovne či 
nového vnútorného vybave-
nia. Celkové investície NSK do 
rekonštrukcie a modernizácie 
ZSS dosiahli v tomto volebnom 
období vyše 6 miliónov eur. 
Podľa potreby sa zvyšujú aj 
počty zamestnancov ZSS pre 
skvalitnenie sociálnych služieb. 
Ich ťažkú a obetavú prác NSK 
ocenil zvýšením miezd. S veľkým 
úspechom a záujmom u rodičov 

zdravotne znevýhodnených 
detí sa stretlo otvorenie prvých 
dvoch centier včasnej intervencie 
(ZSS Maňa, ZSS Klasov). Tieto 
rodiny získajú podporu NSK vo 
forme sociálneho poradenstva 
aj sociálnej rehabilitácie, aby 
sa ich deti mohli vyvíjať a rásť 
v prirodzenom prostredí domova, 

medzi blízkymi ľuďmi. Táto 
sociálna služba je bezo-
dplatná, všetky náklady 
hradí NSK. NSK chce vy-
budovať aj ďalšie tri cen-
trá včasnej intervencie.
o Medzi prioritami kraja 
je okrem dopravy, ktorú 
sme už spomínali, aj 
vzdelávanie mladých 
ľudí, rast kvalifikovanej 
pracovnej sily. Aby si 
absolventi stredných 
škôl mohli nájsť po 
skončení štúdia zam-
estnanie. Darí sa kraju 
vytvoriť pre nich vhod-
né podmienky?
- Nitriansky samosprávny 
kraj má zriadených 65 
stredných škôl, 1 jazyk-
ovú školu a 60 školských 
zariadení (19 školských 
internátov a 41 zariadení 
školského stravova-
nia). Kraj už niekoľko 
rokov intenzívne rozvíja 
myšlienku, ako mladých 
ľudí lepšie pripraviť pre 
prax. Od roku 2012 budu-
je a podporuje centrá 
odborného vzdelávania 
a prípravy (NSK má už 
vybudovaných 11 centier 
a v príprave 3). Tento 
projekt bol predprípravou 
na zavedenie systému 
duálneho vzdelávania, 
v ktorom sa v tomto škol-
skom roku učí 441 žiakov 

v 11 stredných odborných 
školách (SOŠ) a zmluvy o duál-
nom vzdelávaní už uzatvorilo 47 
zamestnávateľov so 14 SOŠ. O 
kvalite odborného vzdelávania 
v stredných školách kraja na-
jlepšie vypovedá rozhodnutie 
spoločnosti Jaguar Land Rover, 
ktorá v SOŠ na Novozámockej 
ulici v Nitre zriadila súkromnú 
strednú odbornú školu. V nej 
špecializovaná vzdelávacia 
spoločnosť pripraví nielen pre au-
tomobilku, ale aj pre ďalšie firmy 
v regióne, predovšetkým mimo-
riadne žiadaných odborníkov na 
mechatroniku, ale neobíde sa tu 
ani výchova žiakov pre rovnako 
žiadanú obsluhu CNC strojov. V  
trende posilňovania technických 
učebných odborov bude NSK 
pokračovať aj ďalej, čo má dve 
kľúčové výhody: študenti, ktorí 
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absolvujú duálne vzdelávanie, si 
v týchto významných spoločnos-
tiach reálne nájdu zamestnanie, 
teda nebudú musieť odchádzať 
za prácou do zahraničia a na 
druhej strane sa obmedzí potre-
ba zamestnávať u nás ľudí z iných 
krajín.
 o Významnou oblasťou je aj 
kvalita zdravotníckych služieb. 
S akými výsledkami končí kraj 
v tomto smere volebné obdo-
bie?
- Najvýznamnejšie, čo sa Ni-
trianskemu samosprávnemu 
kraju podarilo v tomto volebnom 
období vyriešiť v oblasti zdra-
votníctva, je zrušenie starých, 
pre kraj nevýhodných, zmlúv 
ešte z 1. volebného obdobia 
a uzatvorenie kvalitných a pre 
kraj oveľa výhodnejších nájom-
ných zmlúv s novými prevádz-
kovateľmi krajských nemocníc 
v Topoľčanoch, Leviciach 
a Komárne. Tým NSK zabezpečil 
výrazné zlepšenie zdravotnej sta-
rostlivosti o všetkých obyvateľov 
kraja, pretože noví nájomcovia sú 
zmluvne povinní vložiť do celko-
vej obnovy, modernizácie a skval-
itnenia prístrojového vybavenia 
v týchto nemocniciach takmer 
24 miliónov eur. Tento proces 

investovania do spomínaných 
nemocníc sa už začal. Okrem 
týchto zdravotníckych zariadení 
má Nitriansky samosprávny kraj 
v súčasnosti v zriaďovateľskej 
pôsobnosti rozpočtovú organ-
izáciu Poliklinika NSK Štúrovo.  V 
roku 2017 kraj z mojej iniciatívy 
založil Polikliniku NSK Šaľa, v 
ktorej plánujeme vytvoriť lôžkové 
oddelenia so zameraním na dom 
ošetrovateľskej starostlivosti, 
hospic a jednodňovú chirur-
giu.  Počas týchto štyroch rokov 
kraj vypracoval návrhy smerova-
nia a priorít regionálnej zdravot-
nej politiky. Odbor zdravotníctva 
vydáva povolenia na prevádz-
kovanie ambulancií a lekární v 
samosprávnom kraji. Schvaľuje 
ordinačné hodiny a vymedzuje 
zdravotnícke obvody. Vykonáva 
dozor nad poskytovaním zdra-
votnej starostlivosti. Vybavuje 
sťažnosti a podnety občanov v 
zdravotníckej oblasti. Zastupi-
teľstvo NSK prijalo všeobecne 
záväzné nariadenie, ktorým 
podporuje poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti typu 
hospicov, domov ošetrovateľskej 
starostlivosti, agentúr domácej 
ošetrovateľskej starostlivosti, 
pracovísk jednodňovej ambu-

lantnej zdravotnej starostlivosti 
a podobne... Fungovanie tých-
to pracovísk je veľmi dôležité 
najmä preto, že v súčasnosti je 
vo všeobecných nemocniciach 
nedostatok lôžkového fondu 
pre dlhodobo chorých, ako aj 
pacientov s ťažkým terminálnym 
ochorením. Do rekonštrukcie, 
opráv a modernizácie zdravot-
níckych zariadení vložil NSK 
v tomto volebnom období vyše 6 
miliónov eur.
o V kraji máme významné 
kultúrne pamiatky. Myslela Ni-
trianska župa na ich podporu? 
- Kraj dlhodobo podporuje obno-
vu národných kultúrnych pamia-
tok na jeho území. V rámci dotácií 
poskytol v tomto volebnom 
období takmer stovke žiadateľov 
na ich obnovu vyše 170 000 eur. 
V sume takmer 1,5 milióna eur 
podporil Nitriansky samosprávny 
kraj  v tomto volebnom období aj 
vyše 2300 projektov obcí, občian-
skych združení či neziskových 
organizácií, ktoré boli zamerané 
na prezentáciu živej kultúry, 
uchovávanie nehmotného 
kultúrneho dedičstva a záujmo-
vo-umeleckej činnosti. Desiatky 
tisíc eur z rozpočtu kraja putovali 
na realizáciu takmer 200 projek-

tov na podporu kultúrnych aktivít 
národnostných menšín. Pokiaľ 
ide o obnovu kultúrnych zaria-
dení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
NSK, do opráv, rekonštrukcie a 
modernizácie múzeí, knižníc, 
regionálnych osvetových stredísk 
či galérií investoval v tomto 
volebnom období NSK vyše 4 
milióny eur.
o A pokiaľ ide o rozvoj cyk-
lotrás? Môžu sa cyklisti tešiť 
z nových vyznačených trás?
- Práve v tejto oblasti urobil 
Nitriansky samosprávny kraj 
v tomto volebnom období veľký 
kus práce. Dnes už máme v kraji 
vyznačených 1220 km cyklotrás. 
Kraj má v roku 2017 schválený 
projekt na vybudovanie cyklo-
chodníka Nitra – Vráble.   Real-
izovať ho bude spolu s mestom 
Nitra, ktoré zabezpečí úseky 
po svoje katastrálne územie 
v  Janíkovciach a  Nitriansky 
samosprávny kraj pokračovanie 
do mesta Vráble. Týmto pro-
jektom sa z financií EÚ  vytvorí 
prepojenie obcí v danom 
území s priemyselnými zónami 
a centrami hospodárskeho 
významu v mestách Nitra a 
Vráble.  

Milan Belica kandiduje v tohtoročných voľbách do Nitrianskeho
samosprávneho  kraja  4. novembra 2017  na  funkciu  župana  pod  číslom 1

Tak, ako u ľudí, tak aj u našich domácich miláčikov platí, že starnú
Prvé príznaky prichádzajú 
medzi 8 – 10 rokom života. 
Najčastejšie si majiteľ všimne 
zníženú aktivitu a zmyslové 
vnímanie. Zviera slabšie vidí 
a počuje, vyhľadáva pohodlie 
a teplo. Taktiež klesá apetít a 
objavujú sa problémy spojené 
s ústnou dutinou ako zubný 
kameň alebo zápal ďasien.   
Srsť stráca lesk a v dôsledku 
straty pigmentu pozorujeme 
šedivenie. Starší pacienti 
najčastejšie trpia ochorením 
pečene, obličiek, pohybovým 
aparátom a srdcom. Včasnou diagnostikou a 
primeranou liečbou však môžeme ich život 
predĺžiť.
   Na prvé miesto v prevencii týchto ochorení 
treba postaviť kvalitnú stravu. Prispôsobte ju 
staršiemu psíkovi a mačičke, nebojte sa pridať 
viac vlákniny v podobe ryže a zeleniny. Voľte 
nízkokalorickú, vysokoproteínovú stravu. 
Hlavne chudé mäso. Starší maznáčikovia 
majú tendenciu k obezite, čo sa pripisuje 
nižšej energetickej potrebe, prekrmovaniu a 
nižšej fyzickej záťaži. Zdravé zuby a ďasná sú 
dôležitým faktorom ich celkového zdravot-
ného stavu. Pomáha pravidelná prehliadka u 

veterinára v podobe čistenia 
zubného kameňa a to nie len u 
starších zvierat.
     Možno vás to prekvapí, ale 
aj psy trpia senilitou. Prejavy 
sú neschopnosť trafiť sa do 
dverí, štekanie na rodin-
ných príslušníkov, ktorých 
už nespoznávajú, bezcielne 
putovanie po dome, zvýše-
ná podráždenosť, úzkostné 
stavy, či ignorovanie povelov. 
Venovaniu sa im a správnou 
interakciou môžeme tomuto 
neželanému správaniu zabrá-

niť.    Vekom klesá imunitný systém a preto 
sú oveľa náchylnejší na parazitárne ochorenia 
ako blchy, kliešte a vnútorné parazity. Poctivo 
ich preto odčervujte a nezabúdajte používať 
prípravky proti blchám a kliešťom.
   Králici od 6 roka života tiež nie sú žiadnou 
výnimkou. Rovnako ich postihuje obezita a 
problémy so zubami a s pohybovým apará-
tom. Treba si dávať pozor na prekrmovanie a s 
tým spojenou komplikáciou, kedy dochádza k 
stukovateniu pečene. Starší králici by mali mať 
neobmedzený prísun k senu. Pelety sa podá-
vajú obmedzene cca 1/4 šálka na 3 kg váhy 
denne. Pestrá zelenina v ich jedálničku nesmie 

chýbať no maximálne 2 šálky na 3kg denne. 
Pamlsky a ovocie však obmedzte na minimun.   
Na záver si treba uvedomiť, že za život vášho 
domáceho miláčika ste v prvom rade zodpo-
vedný vy a preto kvalitná strava a pravidelné 
prehliadky u veterinára výrazne predlžujú 
ich život a znižujú riziko ochorenia v staršom 
veku. Ak sa prejavý jeden z príznakov staroby, 
v žiadnom prípade to neznamená, aby majiteľ 
začal uvažovať o eutanázii a to ani vtedy, ak 
zviera trpí ochorením u ktorého nie je nádej 
trvalého vyliečenia ako napríklad cukrovka. 
Zvieraťu by nikdy nemala byť odmietnutá 
možnosť liečby. Taktiež s postupujúcou slepo-
tou či hluchotou dokáže váš miláčik svoj život 
dožiť plnohodnotne. Neberte to ako bremeno 
vo svojom živote. On pre vás ten svoj žil.

okienko veterinára - okienko veterinára - okienko veterinára

Veterinárna ambulancia,  
MVDr. Petra Michalíčková,  
Komenského 34, Šurany 
Po. 9:00h – 12:00h a  14:00h-18:00h
Ut. 9:00h – 12:00h  a 14:00h-18:00h
Str. 9:00h – 12:00h 
Štv. 9:00h – 12:00h a 14:00h-18:00h
Pia. 9:00h – 12:00h a 14:00h-18:00h
So. 9:00h – 12:00h, Ne. zatvorené
Tel. kontakt: 0902 095 257, 
mvdr.petrasvajdova@gmail.com 
facebook: Veterinárna ambulancia Šurany.
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Kaderníctvo Katka

Mojzesovo 64
email: katkavalentov@centrum.sk

tel. č. 0905 968 406
FB: Kaderníctvo Katka, kozmetika

• dámske a pánske kaderníctvo
• predlžovanie vlasov (eurolocky, nanoring)
• predlžovanie mihalníc
• zahusťovanie vlasov
• gélové  nechty
• moderné ombréčko
• svadobné účesy, účesy na stužkovú,  

účesy na plesy

Treba sa objednať!


