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Komjatice Šurany Úľany n/Ž

„Podarilo sa nám splatiť väčšinu dlhov 
a navýšiť obecný rozpočet,“ hovorí 

starosta obce Úľany nad Žitavou 
Ing. Juraj Ostrožlík. 

10. novembra 2018 opätovne 
kandiduje na svoju funkciu  str.5.

„Narodil som sa v Rastislaviciach, celý život tu 
žijem so svojou rodinou a jediný môj záujem a cieľ 

je urobiť z Rastislavíc obec, kde sa ľuďom dobre 
žije“ prezradil o svojich zámeroch Miroslav Juhász, 

starosta Rastislavíc  str.9.

„Vďaka finančnej podpore mesta majú Šurany 
nový RTG prístroj“ hovorí primátor mesta 

Šurany Ing. Marek Oremus  str.16.

Peter Hlavatý je starostom obce 
Komjatice už 8 rokov. 

Svoju obec hodnotí takto...  str.17.



Nedá mi nereagovať, nie ako 
novinárke, pracujúcej 

v žurnalistike vyše 30 rokov, 
ale reagujem ako človek... na 
šialenstvo, ktoré sa rozpútalo 

posledné roky v našej 
politike a geopolitike. 

Démonizácia Ruska 
a všetkého, čo len zavonia 

„ruskosťou“, útoky 
a znevažovanie ľudí, ktorí 

povedia otvorene názor na 
súčasnú politiku, pričom sa 

nedržia „naučeného 
manuálu“ z vrcholovej 

politiky úplatných politikov, 
či už našich alebo 

európskych. Tých politikov, 
ktorí sa tak radi oháňajú 

demokraciou a zmyslom pre 
spravodlivosť a sankciami 

voči „nespravodlivým“. Prečo 
tieto politické bábky, tak radi 

skloňujúci demokraciu vo 
všetkých pádoch, však akosi 

zabudli, že práve demokracia 
je o pluralite názorov a nie 

iba o umožnení vyrozprávať 
sa jednej strane, pričom 
opačný názor treba buď 

ukameňovať, alebo vôbec 
mu nedať ani len priestor 

vyjadriť sa. K tomu ešte 
poslušne slúžia médiá, 

platené tými, ktorým nejde 
o nič iné, len o získanie ešte 

väčšej moci a peňazí za cenu 
podrobenia si ľudí aj krajiny, 
ktoré sa vzpriečili a nechcú 

„poslúchať“. Týmto 
militaristickým mocenským 

kruhom zo Západu a 
z Ameriky sedí „v žalúdku“ 
práve Rusko – krásna zem 
s ohromným prírodným 
bohatstvom a skvelými 
ľuďmi, známymi svojou 

pohostinnosťou 
a ľudomilnosťou. Podľa 
týchto kruhov netreba 

o Rusku nič pekné písať, nič 
o jeho dejinách a tradíciách, 

prírodných krásach, 
možnostiach dovoleniek, ale 

treba Rusko zhovädzovať 
a vykresľovať vo filmoch, 
správach a dokumentoch 

ako krajinu zabijakov, 
okupantov, ktorí ohrozujú 

svetový mier. Dlhodobo 
takýmto spôsobom vymývať 

mozgy ľuďom a riadiť 

a manipulovať ich, že je 
potrebné mať takúto krajinu 
pod kontrolou, že to je náš 

nepriateľ, že je potrebné 
tvrdo proti nemu vystupovať. 

Úmyselne sa celé mesiace 
a celoplošne v úplatných 

médiách a televíziách 
zverejňujú výpovede len 

takých ľudí, z ktorých 
doslova vyžaruje nevraživosť 
až nenávisť proti Rusku, resp. 

Slovanstvu ako takému. 
Celkom beztrestne sa 

zahmlievajú už aj dejinné 
skutočnosti, výsledky druhej 

svetovej vojny a obrovské 
obete práve Sovietov, ktorí 
znášali najväčšie utrpenie 

a obete, pretože 
oslobodzovali nepretržite 
krajiny od východu až po 
Berlín! A holokaust bol aj 

ruský..., len sa o ňom nikde 
tak nehovorí a nepíše ako 
o židovskom. Keď Nemci 

dostávali „na frak“ na ruskom 
fronte, priam šaleli 

a neľudsky týrali ruských 
vojakov, ale aj civilné 

obyvateľstvo – deti a ženy, 
tieto obete si zažívali 

nevýslovné muky! Prečo sa 
o tomto nehovorí? Prečo sa 
o tomto nepíše v médiách, 
podporovaných západom 

a rôznymi 
slobodomurárskymi 

nadáciami, prečo sa aj 
o tomto netočia dokumenty? 

Prečo sa zamlčujú 
skutočnosti o takýchto 

vážnych veciach a mlčia aj 
historici na našich vysokých 
školách? Boja sa? Alebo im 

„niekto“ nadiktoval učiť 
študentov podľa prijatej 

doktríny nového smerovania 
sveta, a ak nebudeš pracovať 
v duchu tohto princípu, tak 

nebudeš učiť vôbec? 
Môžeme hovoriť 

o demokracii, ak sa ľudia 
boja vysloviť svoj názor, 
ktorým nevzdávajú hold 

nadiktovaným „múdrostiam“ 
Západu a propagandistom 
NATO? Aj 21. august 1968 

a vstup spojeneckých krajín 
do Československa sa omieľa 
už týždne na všetkých našich 

televíznych staniciach. 
Vykresľuje sa okupácia 

krajiny, vtrhnutie okupantov 
z Ruska do krajiny, strach 

ľudí, odpor atď... Všetci 
opýtaní,  zdokumentovaní, či 
„odchytení“ rozprávajú ako 
podľa jednej šablóny, a toto 
ma najviac udivuje aj zaráža! 

Pretože logicky mi to 
vychádza ako skreslenie 

skutočností, nakoľko ľudia už 
z princípu, ale aj 

nevedomosti, majú rôzne 
názory a postoje už len na 
kvalitu a význam mlieka. 
Pýtam sa preto, či naozaj 

všetci ľudia boli a aj dnes sú 
rovnakého zmýšľania, a len 

toho jediného, že išlo 
o okupáciu? Čo ma najviac 

prekvapuje, že aj vo 
verejnoprávnej televízii 

dostávajú priestor len tí na 
vyjadrenie, ktorí vstup 

spojeneckých vojsk označili 
ako okupáciu. Prečo 

nedostali priestor aj takí 
občania a osobnosti, ktorí 

vstup spojeneckých armád 
hodnotili inak? Lebo ak sa 

báli vyjadriť, tak potom niečo 
nie je v poriadku s našou 

demokraciou! Báť sa 
prenasledovania za názor, 

alebo iných následkov 
v dnešnej dobe možno 
porovnať v tom prípade 

s divokými 50-tymi rokmi! 
Československo bolo v roku 

1968 súčasťou a členom 
Varšavskej zmluvy, ktorú 

založili na čele so Sovietmi 
viaceré štáty východnej 

Európy ako zmluvu 
o priateľstve a spolupráci a 

vzájomnej vojenskej pomoci 
v prípade potreby. Vznikla 

v roku 1955, teda šesť rokov 
po vzniku NATO - ako jeho 

vojenská protiváha. A tak ako 
NATO zastrešovalo krajiny 

v ňom zgrupené, aj obranu 
týchto krajín, rovnako to 

platilo pre Varšavský pakt. 
Krajiny združené v NATO boli 

spojenci, tak - ako krajiny 
združené vo Varšavskej 
zmluve, ktoré boli tiež 

spojencami. Ak som s niekým 
spojenec a požiadam 
o pomoc, tak logicky 

nemôžem byť votrelec, ani 
okupant. Okupantmi boli 
napríklad krajiny NATO vo 

vojne proti Iraku, či Líbyi, kde 
vtrhli bez pozvania a bez 

mandátu OSN! Kde zavraždili 
vodcov krajín a ešte sa 

chválili a opíjali ľudí 
v správach, že to všetko 

urobili v záujme mieru. Ako 
okupanti sa zachovali 

Američania aj v auguste 
1945, keď fakticky po 

skončení 2. svetovej vojny 
zhodili úplne zbytočne dve 

atómové bomby na Hirošimu 
a Nagasaki na nič netušiace 

civilné obyvateľstvo – 
v záujme demonštrácie 

svojej sily! A ľudia tu dodnes 
zomierajú na následky. Takto 

sa chovajú tzv. nositelia 
mieru, bezpečnosti 

a pokroku? Odsúdeniahodná 
situácia sa deje aj dnes, keď 

sa systematicky urážlivo 
o Rusku vyjadruje nielen 

NATO a vysokí pohlavári USA, 
ale takýto znevažujúci postoj 
prinášajú aj do krajín, ktoré v 

podstate cez vojensko-
priemyselný sektor a médiá 

celkom úspešne už 
desaťročia ovládajú. Aj na 
Slovensku, pretože aj tu sa 

nájdu úplatní ľudia 
a chrapúni, ktorí za peniaze 

a vidinu moci urobia 
čokoľvek. Naši žiaci 

v školách sú pomýlení: „Tak 
sú Rusi naši osloboditelia, 

alebo okupanti?“ pýtajú sa. 
A ja sa pýtam, čo robí aj naša 

škola? Prečo sa dejepis učí 
iba jednu hodinu? Kto 

spracúva informácie do 
učebníc? Z akých análov sa 

čerpá história? Prepisuje 

Nemám rada dvojaký meter. V ničom!
Žurnál z našich obcí2 „...časopis, ktorý osloví občana...”



niekto úmyselne dejiny? Kto 
prekrúca históriu? Kto chce 

nabúrať naše dejinné 
korene? Kto rozdúchava 
nenávisť medzi národmi, 

medzi susediacimi štátmi? 
Keď sme v 90.tych rokoch 
doslova vyhnali ruských 
vojakov z nášho územia, 
aktivisti, okolo Michala 

Kocába a spol. ... sa tvárili ako 
osloboditelia sveta, ktorí 

zázračne vyriešili problém 
ľudstva. Preto by ma 

zaujímalo, či dnes takýmto 
im podobným „bojovníkom 

za pravdu“ nevadí 
prítomnosť amerických vojsk 

na našom území? Prečo 
napríklad televízie a médiá 

neinformovali verejnosť, že 
v júni tohto roku slovenskí 

poslanci odsúhlasili 
prítomnosť amerických 
vojakov na Slovensku? 

Jediní, ktorí hlasovali proti, 
boli poslanci Kotlebovej 

strany. Ak má odísť z nášho 
územia armáda jedného 

štátu dobrovoľne – nasilu, 
prečo inej odsúhlasíme 
prítomnosť? Aj fáma, že 
potrebujeme zvyšovať 

bezpečnosť našej krajiny, je 
doslova trápna. Kto ohrozuje 

našu Slovenskú republiku? 
Rusi? Našu republiku zabíjajú 

vlastní zradcovia, ktorí si 
nechajú za dolár vŕtať koleno 

a tak ako vedia zradiť svoju 
krajinu, určite s kľudom 

zradia aj vlastnú matku. Toto 
je najväčšie nebezpečenstvo 

pre Slovensko. A ozaj, pán 
Kocáb a jeho predĺžené ruky 

na Slovensku, nezorganizujú 
podobný rýchly odsun 

cudzích vojsk od nás, ako to 
urobili pri sovietskych? Ruskí 
motorkári „Noční vlci“, ktorí 
šíria posolstvo 2. svetovej 

vojny a vzdávajú hold 
obetiam po Európe, sú 

znevažovaní a urážaní aj ako 
krajina, dobreže neohrozujú 
svetový mier. A zbabelé sú aj 

vyjadrenia opäť našich 
vrcholových politikov, a to aj 

z radov ministerstva 
zahraničných vecí, na ich 

adresu... „len aby sa náhodou 
nenahneval veľký brat 

v NATO“. Na druhej strane 
týmto slizkým hadom 
v našom slovenskom 

parlamente akosi vôbec 
neprekáža, že sa po našom 
území neustále preháňajú 

vojaci zoskupenia NATO, že 
sa tu neustále presúva 

vojenská technika hore dole 
cez štát, po cestách, 

železniciach (vôbec o tom 
médiá neinformujú, alebo 

len veľmi okrajovo, čo je 
tiež úmysel), že tu musí 

obyvateľstvo strpieť neustále 
vojenské cvičenia, že naši 

chalani sú vysielaní do 
cudzích štátov, do bojov, ako 
súčasť NATO... Nemám rada 
dvojaký meter! A trvám na 

zdravom rozume, aj 
správnom používaní slov 

okupant a spojenec, pretože 
je až priehľadná zloba 

a organizovaná nenávisť voči 
Rusku. Ak sa však lepšie 

pozriete, že kto ju šíri, kto 
o nej píše, kto o nej filozofuje 

a stavia sa do role znalca 
dejín, stále sú to tí istí ľudia, 
tí istí novinárikovia, rýchlo 

vykvasení cez rôzne 
treťosektorové spoločnosti, 
ktoré im aj patrične nalejú 

rozum, herci, prípadne už ich 
aj deti, niektorí neurotickí 

scenáristi a „tiežspisovatelia“, 
ale aj rýchlo vykvasené 
celebritky. A čo sa týka 

dokumentov o štátoch, ich 
politike a smerovaní, treba si 

všímať ich tvorcov, 
scenáristov a režisérov 

takýchto dokumentov, ale aj 
na nich účastných aktivistov, 

platené nadácie zo 
zahraničia, ktoré robia 

patričný ohlas vo verejnosti 

a hlavne si všímajme 
producentov a sponzorov 

takto vyrobených 
dokumentov, 

protislovenských majiteľov 
časopisov, vydavateľov kníh 
a tvorcov protiruských (dez)

informácií. Niektorí si už 
radšej dávajú namiesto 

mena pseudonymy, pretože 
naši ľudia sú naozaj nie 

všetci blbí. 
Vždy to je jeden a ten 

istý menovateľ, ktorý sa 
skrýva za rozdúchavaním 

nepokojov, nenávisti, 
kolízií, ohováraním: 

získanie moci, 
ekonomického vplyvu, 

strategických surovín, zničiť 
a vybrakovať bohatstvo 

štátu a to aj za cenu vojny. 
A všetky tieto skutočné 

pohnútky pekne skryť pod 
pláštik – pomoci štátom, 

ochrany ľudí, záchrany 
rás a národností. Zároveň 

vyvolať celosvetový 
odpor a prenasledovanie 
tých, ktorí majú kritické 
myslenie, vlastný názor 
a netlieskajú všetkým 

svinstvám, ktoré vymýšľajú 
finanční špekulanti svetovej 

oligarchie a aj naši na 
nich napojení, lebo sú 

nenažratí po bohatstve 
a po stále väčšom ovládaní 

sveta, a to aj za cenu 
totálneho zmagorenia 

a zmanipulovania bežného 
človeka, len aby im ostalo 
viac. Tak ako sa rodia ľudia 

s dobrým srdcom, tak 
sa rodia aj s genetickým 

potenciálom svojich 
predkov. Ak boli hrdlorezi, 

agresori a špekulanti, 
poväčšine aj potomkovia sa 
postupom rokov nezaprú. 
Zločincom sa nikto nerodí, 

ale genetické zárodky 
zločinnosti v ňom s veľkou 

pravdepodobnosťou sú. 
A tie buď prepuknú, alebo 

ostanú v kľude, tak ako 
pracujú aj dispozície pre 
tú ktorú chorobu v nás 

ľuďoch. Ale ak niekto bude 
vychovávaný v prostredí, 

kde od rána do večera 
počúva, ako koho okradnúť, 
oklamať, zaklincovať a ako 

to zároveň zakryť pod 
pekný „pijár“ uhladenosti 

a študovanosti, tak sa 
ani nečudujme, že vždy 

bude dosť slizkých hadov 
a skrytých psychopatov 
v bielych golieroch, ktorí 

z titulu svojich funkcií, ktoré 
získali vďaka dôvere ľudí, 
hocikedy obetujú vlastné 
národy a ľudí. Takíto budú 
vždy slepými služobníkmi 
tých, ktorí ich podplácajú 

a zároveň vydierajú. Vytvárať 
obraz nepriateľa je doslova 
ich povinnosťou, lebo tým 

zakrývajú fakt, že najväčším 
nepriateľom ľudí a vrahmi 

vlastných národov sú práve 
oni sami, žiaľ – navyše 
platení z našich daní.

Mgr. Alena JAŠŠOVÁ  
šéfredaktorka
0903/516 499

obecnyzurnal@gmail.com

Ruskí motorkári „Noční vlci“ šíria posolstvo 2. svetovej vojny  
a vzdávajú hold obetiam po Európe.
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„Aj tento rok priniesol veľký dopyt po stavebných materiáloch,“ 
hovorí  majiteľka  spoločnosti  STAVEG  Iveta  Gulášová.

Posledné roky 
stavbárom prajú 
a tento rastúci 
dopyt po staveb-
ných materiá-
loch sa odráža 
aj v spoločnosti 
STAVEG v Šura-
noch. O tom, 
čo ľudia najviac 
kupujú a aké sú 
aktuálne trendy 
v odvetví staveb-
níctva, nám viac 
prezradila maji-
teľka tejto firmy 
Iveta Gulášová. 
o Ako by ste 
zhodnotili rok 
2018 z pohľadu 
stavbárov? 
- Už pár rokov 
dozadu pretrvá-
va veľký staveb-
ný boom a dá sa 
povedať, že je na 
vrchole, pokiaľ 
ide o investície, 
stavebné projek-
ty a pod. Tento 
rok hodnotím 
veľmi pozitívne, 
hoci z hľadiska 
výroby to nebolo až také priaznivé. Dopyt bol totiž obrovský 
a výrobcovia nestíhali produkovať požadované množstvo sta-
vebného materiálu, v dôsledku čoho museli zákazníci na tovar 
čakať niekoľko týždňov. Myslím si však, že posledné roky boli 
napriek tomu plynulé. 
o Aký bol obchod, čo ľudia kupovali najviac, resp. o čo mali 
najväčší záujem? 
- Záujem bol o všetky druhy materiálov. Záleží na tom, o akú 
stavbu alebo rekonštrukciu sa jednalo. Posledné roky je dlho-
dobo zvýšený dopyt napr. o všetky druhy zámkovej dlažby. 
o V zime sa však tento stavebný ruch zrejme trochu utíši... 
- Áno, v prípade, že začne mrznúť alebo snežiť, kupujú zákaz-
níci väčšinou materiál do interiérov. Počas leta je tiež trochu 
útlm, keďže je obdobie dovoleniek, a preto sa obchod rozbieha 
až v septembri. V ponímaní ľudí je však zima stále zimou, aj 
keď by nebola taká mrazivá. Realizácie teda začínajú až po Veľ-
kej noci, a to je čas, kedy sa v práci takmer nezastavíme.
o Aké sú aktuálne trendy v odvetví stavebníctva? 
- Keď sa pozrieme na fasády domov, vieme skoro s určitosťou 
povedať, v akom období boli postavené. Dnes je už rôznoro-
dosť štýlov nekonečná, takže každý má možnosť vybrať si dom 
svojich snov. Nie je obmedzený materiálom, ako to bolo v mi-
nulosti. 
o V akej otváracej dobe môžu Vašu firmu zákazníci navští-
viť? 
- Stavebniny majú sezónny predaj, čiže od mája do októbra 
máme otvorené od 7,00 do 17,00. A potom s nástupom jesene a 
zimy sme zákazníkom k dispozícii od 7,00 do 16,00. 
o Už 17 rokov ponúka spoločnosť STAVEG svojim zákazní-
kom len tie najlepšie služby. Ako tento čas vnímate? Za tie 
roky sa toho veľa zmenilo... 
- 17 rokov je v živote človeka dosť dlhé obdobie, aby mohol 
bilancovať. To isté je aj v našej spoločnosti. Za to obdobie sa 
u nás vystriedalo viacero zamestnancov a taktiež nespočetné 
množstvo zákazníkov. Práve teraz, keď sa aj rok 2018 pomaly 
končí, je čas vyjadriť veľké ďakujem všetkým ľuďom, čo s nami 
spolupracovali. Zároveň sa tešíme aj na budúcich zákazníkov, 
pre ktorých náš tím bude i najďalej k dispozícii.

predaj stavebného materiálu 
stavebné  práce
pokládka zámkovej dlažby

Levická 544, ŠURANY
e-mail: staveg@stonline.sk

tel.: 035/6506 820, 0918 383 899
www.staveg.sk
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Úľany nad Žitavou
„Podarilo sa nám splatiť väčšinu dlhov a navýšiť obecný 

rozpočet. Aj vďaka tomu sa naša obec bude môcť konečne 
začať rozvíjať,“ hovorí starosta obce Úľany nad Žitavou Ing. Juraj Ostrožlík.

Malá dedinka v údolí riek Nitra a Žitava, pýšiaca sa jedným z 
najväčších počtov včelstiev na Slovensku na počet obyvateľov. 
V  minulosti dôležitá cestná križovatka, v  prvej písomnej 
zmienke z roku 1284 známa ako Fedemus, od roku 1948 už s 
oficiálnym názvom Úľany nad Žitavou. Svoju samostatnosť si 
vydobyla v revolučnom roku 1989, a to už stál súčastný starosta 
obce Ing. Juraj Ostrožlík pri jej zrode ako poslanec obecného 
zastupiteľstva. Aj vďaka jeho zodpovednému prístupu je 
dnes obec finančne sebestačná a vďaka organizácii množstva 
spoločenských podujatí je i kultúrne pestrá a bohatá. 
o Ako by ste zhodnotili investičné akcie vo volebnom 
období 2014 – 2018? Aké významné projekty sa Vám 
podarilo uskutočniť, ktoré z nich máte rozbehnuté, 
príp. čo ďalšie sa plánuje? 
- Keď som v  roku 2010 nastúpil do funkcie starostu, bola 
situácia ohľadom financií veľmi zlá. Prvé volebné obdobie 
sme v  podstate splácali samotné dlhy. Veľké investičné 
akcie sa z  tohto dôvodu nerealizovali, pretože obec nemala 
vlastné finančné prostriedky. Pokúšali sme sa preto 
o dotácie z eurofondov, no dostali sme iba peniaze na menšie 
projekty, tie väčšie nám žiaľ neprešli. Avšak postupom času 
a zodpovedným prístupom k ozdravovaniu verejných financií 
sa finančná situácia v  obci podstatne zlepšila. V  súčasnej 
dobe môže obec realizovať i projekty z  vlastného rozpočtu, 
pretože nám v blízkej dobe budú končiť dva úvery. Jeden na 
infraštruktúru pri bytovkách a na budúci rok  končí úver na 
cesty ešte z roku 2006. Myslím si, že mať mesačne o niekoľko 
tisíc eur viac je dostatočne dobrý základ na to, aby sa v obci 
niečo budovalo. 
Aj keď tých financií spočiatku nebolo veľa, predsa len sme sa 
snažili v našej obci vybudovať aspoň niečo. V roku 2015 sme 
v  areáli miestnej materskej školy najmä vďaka OZ Bociania 
škôlka zriadili detské dopravné ihrisko. Od okresného úradu 
v Nitre sme z odboru školstva dostali celkovú dotáciu vo výške 
21 000 eur, ktoré boli použité na dofinancovanie chodu miestnej 
základnej školy, pretože inak by sme chýbajúci rozdiel museli 
doplatiť z vlastných zdrojov. Ďalej sme ako obec na základe 
žiadosti získali z ministerstva financií dotáciu v sume 7 000 eur 
na výmenu okien v budove materskej školy. Pretože celkové 
náklady činili 15 643,37 eur, dofinancovali sme túto výmenu 

z  vlastných prostriedkov vo výške 8 643,37 eur. Následné 
čistenie, maľovanie a  upratovanie priestorov škôlky sa 
realizovalo najmä vďaka nezištnej pomoci zamestnancov MŠ, 
rodičov detí a pracovníkov obecného úradu. Na jeseň v roku 
2015 začali našu obec každú noc osvetľovať nové svietidlá 
verejného osvetlenia. Túto rekonštrukciu a  modernizáciu 
svietidiel v  počte 132 ks vrátane modernizácie systému 
riadenia verejného osvetlenia sme uskutočnili tesne pred 
úľanskými hodami. Celkové náklady boli 72 501 eur a výrazne 
sme ňou dokázali znížiť spotrebu elektrickej energie. Na jeseň 
Slovenská správa ciest budovala okružné križovatky na ceste 
1/64  v Šuranoch a v Nových Zámkoch. Nám sa podarilo získať 
bezplatne vyfrézovaný materiál z oboch križovatiek, ktorý 
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sme následne použili na úpravu miestnej 
komunikácie za železničným priecestím, 
na úpravu komunikácie spájajúcu ulicu 
Hliníky s  Nábrežnou ulicou a  na koniec 
ulice Párovce. 
Ešte v  roku 2015 bola na výjazdovom 
zasadnutí vlády v Nitre na základe našej 
žiadosti obci pridelená dotácia v sume 
19 000 eur na rekonštrukciu a prístavbu 
Domu smútku. Po geodetickom zameraní a 
vypracovaní projektovej dokumentácie sme 
v roku 2016 mohli realizovať jeho kompletnú 
rekonštrukciu, ktorá pozostávala z výmeny 
okien, položenia novej dlažby, rekonštrukcie 
sociálnych zariadení, kompletnej výmeny 
elektroinštalácie, vymaľovania vnútorných 
priestorov a novej fasády. Zabezpečili sme 
vybavenie interiéru a  nákup vozíkov na 
truhlu a vence. V roku 2016 sme na ihrisku 
TJ Lokomotíva oslávili 90. výročie futbalu, 
v súvislosti s ktorým bola slávnostne vydaná 
spomienková a hodnotová publikácia 
„Úľany nad Žitavou – 90 rokov futbalu“, 
ktorá dokumentuje prvé kroky a úspechy 
našich hráčov až po súčasnosť. Začiatkom 
decembra sme otvorili Gazdovskú izbu, 
oplotili sme školské ihrisko, na ktoré časom 
pribudlo niekoľko preliezok. Prvé finančné 
prostriedky z Mikroregiónu Cedron – 
Nitrava sme použili na osadenie tabúľ 
na vstupe do obce, zvislého dopravného 
značenia, a  zakúpili sme tiež stany a pivné 
sety, ktoré slúžia občanom pri kultúrno-
spoločenských podujatiach obce.
Ďalším vytýčeným cieľom, ktorý sme sa zaviazali aj 
s poslancami dosiahnuť, bola oprava verejného rozhlasu. Tú sa 
nám podarilo úspešne dokončiť v roku 2017 vďaka poslancovi 
Martinovi Husárovi. V rámci rekonštrukcie bolo vymenených 
18 kusov tlakových reproduktorov za nové, modernejšie 
a  výkonnejšie, a  boli opravené dve poškodené vedenia. 
V  tomto roku sme pracovali aj na skultúrnení miestneho 
cintorína – opravili sme vonkajšie i  vnútorné omietky na 
sklade a kaplnke. Na opravu chodníka na Nábrežnej ulici sme 
čerpali dotáciu z Mikroregiónu Cedron – Nitrava vo výške 
4 568,51 eur, a z Nitrianskeho samosprávneho kraja dotáciu na 
osadenie cvičebných strojov pre dospelých a nových preliezok 
pre deti na školskom ihrisku v sume 1 800 eur. Rád by som 
tiež spomenul revitalizáciu obecného parku a vybudovanie 
závlahového systému na futbalovom ihrisku. Z  fondu opráv 
sme realizovali opravu schodiska v   bytovke č. 24 a 25. 
Zabezpečili sme i opravu strešnej krytiny obecného úradu, 
cez ktorú dnu zatekalo. Do materskej školy sme nakúpili nové 
sociálne zariadenia, opravili sme výťah a vybavili sme novú 
jedáleň. 
Vybudovanie kamerového systému sa v  roku 2018 dosiahlo 
vďaka dotácii zo štátneho rozpočtu vo výške 10 000 eur, pričom 
obec dofinancovala zvyšok sumou 3 071 eur. Na minuloročnú 
rekonštrukciu materskej školy sme nadviazali kúpou novšieho 
kuchynského zariadenia – kúpili sme nový sporák, mrazničku, 
nerezové stoly, riady a iné kuchynské pomôcky... Na toto 
doplnenie kuchyne a školskej jedálne sme zabezpečili verejné 
obstarávanie a investovali sme sem približne 10 000 eur. Na 
základe žiadosti z  Enviromenálneho fondu sme obdržali 
dotáciu na nákup veľkoobjemných kontajnerov pre našu obec 
vo výške 10 600 eur. Kontajnery sú umiestnené na zbernom 
dvore a budú slúžiť na biologicky rozložiteľný a veľkorozmerný 
odpad občanov. V rámci projektu „Obnova dediny“ sme tento 
rok vybudovali nové parkovisko pri cintoríne za 10 466 eur 
a odstránili plot, ktorý bol v havarijnom stave, za sumu 7 380 

eur. Vysadená zeleň skrášľuje intravilán obce popri Hlavnej 
ulici smerom na Šurany. Spolu s revitalizáciou obecného parku, 
výsadbou zelene v  základnej a  materskej škole miestnymi 
záhradkármi, výsadbou drevín v extraviláne obce poľovníkmi 
a vybudovaním závlahy na futbalovom ihrisku nás tieto práce 
vyšli dokopy na 28 770 eur. Pozornosť sme venovali i oprave 
chodníka na Hlavnej ulici smerom na Mojzesovo, ktorý 
pokračuje novým chodníkom popri soche sv. Anny. Táto 
investícia nás vyšla na 3 240 eur. Rekonštrukcie sa napokon 
dočkala aj školská telocvičňa, ktorú zabezpečila základná škola 
v spolupráci s obcou. Realizovali sme ju svojpomocne vďaka 
brigádnikom, takže celkové práce, ktoré zahŕňali vymaľovanie 
priestorov telocvične, vybrúsenie a  nalakovanie podlahy, 
predstavovali sumu 994 eur. Pri bytovke na ulici Zámček sme 
osadili biologickú čistiareň odpadových vôd v hodnote 7 500 
eur. V osádzaní samozrejme budeme pokračovať ďalej. Okrem 
toho, že sa zlepší životné prostredie, znížia sa ňou i náklady pri 
dodržiavaní prevádzkového poriadku. Ďalším sľubom, ktorý 
sa podarilo vďaka poslancovi Martinovi Husárovi naplniť, 
bolo vybudovanie optickej infraštruktúry v obci. Tento rok 
pokračujeme i ďalej v budovaní cestnej infraštruktúry. Nový 
asfaltový povrch sme položili na cestu, spájajúcu Žitavskú 
ulicu s ulicou M.R. Štefánika, taktiež sme dokončili konečný 
úsek cesty na ulici Párovce a druhú časť ulice M.R. Štefánika. 
Okrem týchto dosiahnutých cieľov ma teší najviac ešte 
jeden, a tým je vydanie prvej obecnej monografie v dejinách 
obce, ktorú pripravovala ešte bývalá pani starostka Helena 
Hlasicová.  Publikácia zachytáva udalosti od historicky 
najstarších až po tie súčasné... Cesta k jej vydaniu však trvala 
celých 12 rokov. Hoci kniha bola v tom čase hotová, finančná 
situácia obce nedovoľovala jej vytlačenie, a tak bolo po rokoch 
potrebné ju opätovne doplniť a aktualizovať. Som rád, že sa 
to napokon podarilo, pretože kniha je obrazom toho, kým 
sme a čo žijeme... Verím, že si v nej nájdete zaujímavé čítanie 
a  možno vy starší si pri pohľade na fotografie  z  minulosti 
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zaspomínate na to, aké to v  Úľanoch nad Žitavou bývalo 
kedysi...  
o Aká je v  obci občianska vybavenosť? Ako sa obec 
stará o  deti, mladé rodiny? Majú občania možnosť 
realizovať sa v  športe a  fungujú tu i  nejaké kultúrne 
organizácie?
- Podľa môjho názoru služby v  obci dostatočne pokrývajú 
potreby občanov. Verejná doprava do okolitých obcí 
a miest je zabezpečovaná autobusovou a  železničnou 
dopravou. Na obecnom úrade pôsobí všeobecný lekár 
pre dospelých, a  v  obci fungujú obchody s  potravinami 
i s rozličným tovarom. Takisto pohostinstvá sú na primeranej 
úrovni. Počas teplejších mesiacov je otvorená pre deti aj 
dospelých cukráreň so zmrzlinou. Obec sa pravidelne stará 
o  chod základnej a  materskej školy, financujeme všetky 
revízie a  opravy na  budovách. Škole pomáhame najmä 
dofinancovávaním rozpočtu, realizovaným formou pôžičky. 
Táto situácia by sa istotne vyriešila dostatočným množstvom 
detí na škole. Na to, aby bola škola finančne sebestačná, nám 
chýba približne 20-30 detí, pretože chýbajúce  náklady na jej 
chod činia  každoročne približne 50  000 eur. Okrem toho 
vždy podporujeme všetky akcie školy či škôlky, neustále im 
vychádzame v ústrety. Navyše od nového roku budú mať deti 
v škole a škôlke na základe zákona stravovanie zdarma. Pokiaľ 

ide o  športy, vo futbale figuruje mužstvo dospelých, „starí 
páni“ a prípravkári... Máme tu dokonca úspešných športových 
strelcov - majstrov Slovenska, čím sa nemôže pochváliť každá 
obec. Na obecnom úrade máme zriadenú posilňovňu, ktorá 
je využívaná najmä v zimných mesiacoch. V budove starého 
obecného úradu majú vybavenú posilňovňu zasa muži. 
Nemenej dôležitými športami sú branno-technické športy, 
realizované pod vedením Petra Ostrožlíka. Športovci sa 
umiestňujú na popredných miestach každý rok nielen v kraji, 
ale aj v  rámci Slovenska. Organizácií je v  obci veľmi veľa 
a každá z nich je svojím spôsobom aktívna a obci nápomocná 
– ZO Slovenského zväzu záhradkárov, MO Slovenského zväzu 
zdravotne postihnutých, Poľovnícke združenie Hrubý Háj 
v  Úľanoch nad Žitavou, Rybárske spoločenstvo, Včelársky 
spolok, „Zväzarm“ / Združenie technických a  športových 
činností SR, Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, 
Futbalový klub 1. FC, Miestny kynologický klub, Športovo-
strelecký klub HT, OZ Bociania škôlka a  Detský folklórny 
súbor Úľanček. 
o Napĺňa spoločensko-kultúrny život v  obci potreby 
všetkých občanov? 
- Myslím si, že v našej obci si každý, kto chce, nájde priestor na 
kultúrne vyžitie, pretože tých akcií počas roka býva veľa – či 
už sú to plesy počas fašiangového obdobia, stavanie mája,  Beh 

oslobodenia, Deň matiek, Medzinárodný 
deň detí, v  júni pri príležitosti otcov 
Fedýmešský kotlík. Toto podujatie 
má niekoľkoročnú tradíciu a je veľmi 
obľúbené a navštevované. Za zmienku tiež 
stojí ZO Slovenského zväzu záhradkárov, 
ktorá pravidelne organizuje degustáciu 
vín, výstavu ovocia a zeleniny v septembri, 
spojenú so súťažou o  Najkrajšie jablko 
a  hrušku dediny, či Svätomartinské 
požehnanie mladého vína. V  decembri 
organizujeme vianočné trhy spojené s 
príchodom Mikuláša. Bodku za všetkými 
podujatiami završuje na Silvestra tradičný 
obecný ohňostroj v areáli obecného úradu. 
o Aká je pomoc a súdržnosť občanov, 
ak ide o obecné akcie? 
- Kultúra má podľa mňa v  Úľanoch 
nad Žitavou nezastupiteľný charakter. 
Väčšinu akcií by sme preto určite nevedeli 
zrealizovať sami, bez pomoci aktívnych 
občanov, ktorým záleží na tom, čo sa 
v  našej obci deje... Veľké poďakovanie 
preto patrí pracovníkom obce, všetkým 
miestnym organizáciám, dobrovoľníkom 
a  sponzorom, ktorí sa o  zabezpečovanie 
obecných podujatí podieľajú v plnej miere. 
o Ako obec podporuje šport?
- Šport sme najskôr podporovali menšími 
dotáciami z obecného rozpočtu, ktoré sme 
teraz trochu upravili a v dôsledku potreby 
navýšili. Ak chceme, aby naše deti nesedeli 
len doma za počítačmi, treba ich motivať 
k športom, resp. k dlhodobejšiemu pobytu 
na čerstvom vzduchu. Na futbalovom 
ihrisku sme vybudovali závlahový systém 
a ďalšiu dotáciu sme využili z  Úradu 
vlády na nákup športovej výbavy pre 
našich najmenších hráčov – prípravkárov. 
O  futbalové ihrisko sa stále starajú 
„starí páni“ a  aktivační pracovníci kosia 
zvyšnú plochu okolo ihriska. Veľká vďaka 
patrí preto všetkým tým, ktorí úľanský 
futbal podporujú a pričiňujú sa o to, aby 
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sa z neho stal šport, ktorý zo svojich 
radov vychová kvalitných a čestných 
futbalistov.
o Záujem by nemal byť len 
o  mladých, ale i  o  tých starších... 
Je o  seniorov v  obci dostatočne 
postarané? 
- Seniori majú priestory obecného úradu 
podľa požiadaviek plne k  dispozícii 
a  my im ich poskytujeme bezplatne. 
Stretávajú sa tu raz mesačne na oslávach 
či schôdzach... Výlety si seniori v rámci 
MO Slovenského zväzu zdravotne 
postihnutých organizujú vo vlastnej 
réžií, a  v  prípade nejakého zájazdu 
im preplácame náklady a dopravu. 
Vypracovali sme dlhodobý komunitný 
plán obce, ktorý zahŕňa a  zapezpečuje 
obedy pre seniorov a odvoz liekov 
starším ľuďom. Kvôli tomu sme kúpili 
obecné vozidlo, ktoré aktuálne slúži 
občanom i v takýchto prípadoch. 
o Ako by ste zhodnotili celkovú 
úroveň života a fungovania obce od 
nástupu do funkcie?
- Od môjho nástupu do funkcie sa 
finančná situácia obce stabilizovala, 
úvery a  dlhy postupne splácame. Keď 
sme peniaze na zveľaďovanie našej obce 
mali, tak sme tieto zámery realizovali. 
Trochu ma mrzia neúspešné dotácie, 
o  ktoré sme sa každý rok snažili cez 
rôzne agentúry. Som však rád aj za tie 
projekty, ktoré sa podarili. Podľa mňa 
je teda celková úroveň života v Úľanoch 
nad Žitavou v  porovnaní s  ostatnými 
obcami dobrá. 
o Kam by sa malo uberať ďalšie 
smerovanie obce?
- Jedným z našich cieľov je dosiahnuť finančnú sebestačnosť 
základnej a materskej školy, pretože najviac problémov vzniká 
vtedy, ak má nedostatok peňazí. Myslím si, že škôlka je už na 
primeranej úrovni - počet detí sa zvýšil z  12 na súčasných 
48, čomu sa veľmi teším. V  pláne máme stále zateplenie 
a rekonštrukciu strechy na budove materskej školy. V súčasnej 
dobe pripravujeme všetko na vydanie stavebného povolenia. 
Po dohode s  riaditeľkou školy Mgr. Oksanou Ostrožlíkovou 
by sme radi vybudovali nový vchod medzi telocvičňou a 
obchodom Jednota. Momentálny vchod blokujú nákladné 
autá s tovarom, preto tento vchod pre deti nie je bezpečný.  
V  pláne je stále výstavba multifunkčného ihriska. Takisto 
máme pripravenú projektovú dokumentáciu na zberný 
dvor, dostali sme kompostéry, veľkokapacitné kontajnery na 
nábytok, biologicky rozložiteľný odpad a  stavebný odpad, 
a  v  súčasnej dobe vybavujeme stavebné povolenie. Výzvy 
stále prebiehajú, kúpili by sme štiepkovače na konáre a  inú 
potrebnú techniku. Mojou snahou, ako aj snahou ostatných 
starostov v minulosti bolo vybudovanie kanalizácie. Odkedy 
obec existuje, doposiaľ nebola pre ňu na tento účel zverejnená 
žiadna výzva. Všetky výzvy platia totiž pre obce nad 2  000 
a viac pripojiteľných občanov a pripojiteľnosť na stoku 500 m. 
Ak by sme aj kanalizáciu vybudovanú mali, nemali by sme sa 
kde napojiť, čiže by to bola mŕtva investícia. V minulosti sme 
navrhovali riešenie vo forme zrezania krajníc, no ľudia s tým 
nesúhlasili, pretože sa o plochy pred svojimi domami starajú. 
Takže sme ich nakoniec zrezali len tam, kde nikto nebýva. 
V súvislosti s riešením obecných záležitostí by som v prípade 
opätovného zvolenia nechal priestor na diskusiu všetkým 

občanom, a to formou pravidelných verejných schôdzí, ktoré 
by sa konali v  budove obecného úradu. Starosta totiž nie 
je na to, aby v  obci rozhodoval sám. Budem rád, ak sa na 
tomto rozhodovaní budú podieľať nielen poslanci obecného 
zastupiteľstva, ale všetci Úľančania. 
Záverečné slová starostu smerom k občanovi  
O niekoľko dní sa končí volebné obdobie, a 
to je súčasne čas bilancovania. Obec je vďaka 
šetreniu životaschopná a finančne sebestačná. 
To je súčasne podnet k tomu, aby sme v ďalších 
rokoch mohli našu obec spoločne rozvíjať a 
zveľaďovať. K tomu je ale potrebné, aby sme 
našli spoločný priestor na slušnú komunikáciu. 
Rád si kedykoľvek vypočujem vaše prípadné 
návrhy, zlepšenia či pripomienky. Všetkým, 
ktorí pomáhali, spolupracovali, podporovali 
naše akcie a aktívne sa zúčastňovali na 
chode obecného života, vyslovujem úprimné 
poďakovanie. Ak prispejeme k fungovaniu obce 
každý aspoň svojou troškou, nepochybujem o 
tom, že z nej spravíme miesto, kde by sa nám 
krajšie a kultivovanejšie žilo. Verím tomu, 
že v sobotu 10. novembra pristúpime všetci k 
volebným urnám, aby sme dokázali, že nám na 
živote v našej obci naozaj záleží. 

pripravila Mgr. Mája Májeková

Zrevitalizovaný obecný park pred farským kostolom

Nové okná na budove materskej školy a výsadba drevín v jej areáli
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Obec Rastislavice
Vážení spoluobčania a priaznivci našej obce!
„V Rastislaviciach žijem od 
svojho narodenia, teda už 
57 rokov. Počas svojej mla-
dosti, doterajšej pracov-
nej praxe, pri vykonávaní 
funkcie člena obecného 
zastupiteľstva a v posled-
ných štyroch rokoch aj ako 
starostu obce som nado-
budol vedomosti a skúse-
nosti a verím, že som ako 
starosta obce náročné 
úlohy po profesionálnej 
stránke zvládol. Uplynulo 
funkčné obdobie starostu 
a poslancov obecného za-
stupiteľstva a ja sa znova 
uchádzam o Vašu podpo-
ru vo voľbách, ako kan-
didát na funkciu starostu 
obce. Pri tejto príležitosti 
chcem zhodnotiť prácu a 
dosiahnuté výsledky za 
posledné štyri roky. Tak-
tiež chcem predovšetkým 
poďakovať za spoluprácu 
a pomoc poslancom, za-
mestnancom Obecného 

úradu,  spoločenským or-
ganizáciám pôsobiacim v 
obci a všetkým, ktorí prilo-
žili ruku k dielu. Bez ich po-
moci by starosta obce mal 
ťažkú pozíciu pri rozhodo-
vaní, pri budovaní obce 
a pri zabezpečovaní rôz-
nych kultúrnych a spolo-
čenských akcií. Aj keď bol 
poslanecký zbor zložený 
z ľudí s rôznymi názormi 
a postojmi, nebolo to na 
zasadnutiach cítiť. Poslan-
ci spoločne zastupovali 
predovšetkým občanov a 
ich záujmy. Chceli obci po-
môcť a cítili zodpovednosť 
za svoju prácu. Výsledkom 
tejto spolupráce je, že v 
Rastislaviciach sa za po-
sledné štyri roky podarilo 
realizovať viac projektov, 
ktoré pomáhajú zvyšovať 
náš životný štandard, šíria 
dobré meno Rastislavíc 
a postupne našu obec 
pretvárajú na moderné 

miesto, kde sa občanom 
žije dobre“, hovorí na 
úvod Miroslav Juhász, sta-
rosta Rastislavíc. 

Investičné projekty 
obce Rastislavice

Skúsenosti uplynulých ro-
kov ukazujú, že podmien-
kou rozvoja obce sú dosta-
točné finančné zdroje. 
Keďže vlastné prostriedky 
obce na rozvoj nestačia, 

hlavnou úlohou vede-
nia obce, teda starostu a 
poslancov OZ, je zabez-
pečiť financovanie rozvo-
jových projektov z iných 
zdrojov. Nie to ľahká cesta, 
napriek tomu sa nám po-
darilo aspoň pár úspeš-
ných projektov. Súčasťou 
rozvoja obce boli v rokoch 
2014 - 2018 nielen projek-
ty veľkého rozsahu, ale aj 

Miroslav Juhász, starosta obce Rastislavice

Škola Rastislavice
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projekty menších rozpoč-
tových nákladov. Jedným 
z nich bolo vybudovanie 
multifunkčného ihriska, 
ktoré využívajú hlavne 
mladí ľudia na športové 
vyžitie.  Taktiež bola zre-
alizovaná výmena svieti-
diel verejného osvetlenia, 
ktorá znamenala zníženie 
nákladov na spotrebu 
elektrickej energie. Tech-
nické vybavenie Dobro-
voľného hasičského zboru 
v Rastislaviciach bolo do-
plnené o nové zariadenia, 
z väčšej časti už prebehla 
rekonštrukcia hasičskej 
zbrojnice  a naši hasiči sú 
nápomocní nielen profe-
sionálnym hasičom, ale 
aj samostatne zvládnu 
menšie zásahy a sú ne-
odmysliteľnou súčasťou 
obce. Pre bezpečnejšie 
bývanie a ako prevencia 
kriminality bol nainšta-
lovaný v obci kamerový 
systém. V súčasnosti je in-
štalovaných osem kamier 
a bol podaný projekt na 
rozšírenie tejto kapacity. 
Podarilo sa nám získať po-
trebné finančné prostried-
ky na ozvučenie cintorína 
a domu smútku, aby sme 
zabezpečili dôstojný prie-
beh pohrebov. Za budo-
vou obecného úradu sa 
zrekonštruoval dvor a par-
kovisko pre zamestnancov 
úradu. Dočasné parkovis-
ko bolo zriadené aj pred 
školou, kde sa plánuje 
oprava prístupovej cesty 

a celkové dokončenie par-
koviska. Vďaka menším 
projektom bola zakúpená 
nová harmonika pre spe-
vácky súbor Rastislavická 
konopa, stolný futbal pre 
Klub mladých, umývačka 
riadu a rôzne technické 
vybavenie do kultúrneho 
domu, kosačka na trávu, 
svetelná výsledková ta-
buľa na futbalové ihrisko 
a outdoorové fitness zaria-
denia, ktoré budú nainšta-
lované do relaxačnej zóny 
pred školou.
Ešte je veľa vecí, ktoré trá-
pia občanov a ktoré treba 
urobiť. Na všetko však tre-
ba investície, ktoré malá 
obec získava veľmi ťažko. 
Napriek tomu ideme ďa-
lej, nevzdávame sa a do 
budúcnosti plánujeme vý-
stavbu chodníkov v celej 
obci a inštaláciu osvetle-
nia smerom na Nové Ras-
tislavice. Čaká nás rekon-

štrukcia domu smútku aj 
kultúrneho domu, oprava 
strechy na budove miest-
nej školy a postupne sa 
budeme pasovať s tým, 
čo bude občanov trápiť 
najviac.

Starosť o mladé  
rodiny a deti

Jediný spôsob ako zabez-
pečiť ďalší rozvoj obce, 
ktorá má dnes 930 oby-
vateľov, je prilákať mladé 
rodiny. „Bez detí neudrží-
me školu ani škôlku, ktoré 
dnes máme. Bez školy a 
škôlky zasa nedostaneme 
do Rastislavíc mladých,” 
konštatuje Miroslav Ju-
hász, starosta Rastislavíc. 
Obec v súčasnosti dispo-
nuje dvomi bytovkami 
s 36 bytmi, ktoré sú často 
tzv. „prestupnou“ stani-
cou, kým si mladí nepo-
stavia vlastné  bývanie. 
„S radosťou konštatujem, 
že v súčasnosti veľa mla-

dých ľudí stavia domy 
práve v Rastislaviciach. 
Aj to svedčí o tom, že na-
priek občasným problé-
mom, rastislavičania sú 
verní rodnej obci a že sa 
im tu žije dobre,“ hovorí 
starosta obce. V najbliž-
šom období plánuje obec 
zrekonštruovať a vynoviť 
detské ihrisko pred budo-
vou školy. Prípravné ošet-
renie a výrez stromov tu 
už prebehol a následne 
sa začne s budovaním tzv. 
relaxačnej zóny.  Pre deti 
je k dispozícii Základná 
škola s materskou školou, 
autobusová preprava pre 
žiakov dochádzajúcich do 
škôl v susedných  obciach 
je zabezpečená a do obce 
chodí raz týždenne det-
ská lekárka. Do miestnej 
školy chodia žiaci 1. až 4. 
ročníka, škola je rodin-
ného typu s moderným 
výchovno – vzdelávacím 

Spevácky súbor Rastislavická konopa

DHZ Rastislavice
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programom, pedagogič-
ky pre nízky počet žiakov 
v triedach majú možnosť 
individuálne sa venovať 
každému dieťaťu. Škola 
sa zapája do množstva 
projektov a dosahuje vý-
borné úspechy. Škola je 
vybavená zariadením zod-
povedajúcim moderným 
štandardom na vysokej 
úrovni. 
Sociálna vybavenosť 

obce
Okrem školy a materskej 
školy je v Rastislaviciach 
sociálna vybavenosť 
uspokojujúca základné 
potreby občanov. Auto-
busové prepojenie s oko-
litým regiónom je na 

dobrej úrovni, do obce 
dochádza raz týždenne 
všeobecný lekár a pre 
všetkých občanov je za-
bezpečená donáška liekov 
predpísaných na recept. 
Okrem dvoch veľmi dob-
re tovarom zásobovaných 
obchodov s potravinami, 
sa tu nachádza aj obchod 
so zmiešaným tovarom, 
pošta, čitáreň sv. Gorazda, 
miestne múzeum a dve 
reštaurácie vyhľadávané 
nielen miestnymi, ale aj 
zákazníkmi z okolia. Jedna 
dokonca poskytuje ubyto-
vanie na vysokej úrovni, čo 
je výhodné pre návštevní-
kov termálneho kúpaliska 
v susednej obci.  V obci 

sú dva kostoly – katolíc-
ky a evanjelický a takisto 
dva cintoríny. Rastislavice 
majú dobré autobusové  
prepojenie s okolitými ob-
cami.
Spoločensko – kultúr-

ny a športový život 
v Rastislaviciach

Kultúrno-spoločenský ži-
vot v obci je zabezpečova-
ný predovšetkým v objek-
te kultúrneho domu, ale 
aj na futbalovom ihrisku. 
Kultúrny dom v súčasnosti 
zabezpečuje realizáciu po-
žiadaviek rôznych skupín 
obyvateľstva združených 
v mnohých spolkoch. Kul-
túru a tradície, športové 
vyžitie občanov a spolo-

čenské záujmy zachová-
vajú a šíria predovšetkým  
miestne združenia: Futba-
lový klub Slovan, Klub dô-
chodcov, Klub mladých, 
spevácky súbor Rastisla-
vická konopa, občianske 
združenie Máme radi 
Rastislavice, Dobrovoľný 
hasičský zbor, Miestny 
spolok Slovenského čer-
veného kríža, Základná 
organizácia Slovenského 
zväzu protifašistických 
bojovníkov, Cvičenci M.H., 
Joga, Zumba, Poľovnícke 
združenie a Stolnoteniso-
vý klub. Pripravuje sa zalo-
ženie klubu záhradkárov 
a chovateľov. 
Každoročne sú v obci 

organizované via-
ceré tradičné kul-
túrno-spoločenské 
podujatia, napr. Ví-
tanie detí do života 
obce, Májové sláv-
nosti, Stavanie mája, 
Deň matiek, Slávnosť 
pre seniorov, súťaž 
vo varení kapustnice 
„Degešská kapustni-
ca“, Deň sv. Floriána, 
plesy a zábavy, Deň 
detí, Denný letný 
tábor, Hody, Miku-
láš, Vianočné trhy, 
Vianočné programy, 

Stolnotenisové talenty z Rastislavíc Brigáda klubu dôchodcov

Letný denný tábor

Degešský bicigeľ
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besedy so spisovateľmi, 
odbery krvi a mnoho 
iných. Koncom septembra 
sa uskutočnil na ihrisku 1. 
ročník festivalu ľudovej 
hudby, na ktorom vystú-
pili spevácke súbory z ce-
lého nitrianskeho regiónu. 
Športová oblasť zahŕňa:  
Futbalový turnaj o pohár 
starostu obce, Veľkonočný 
turnaj v stolnom tenise, 
Degešský bicigeľ a veľmi 
úspešný turnaj v stolnom 
tenise detí s medzinárod-
nou účasťou. Každoročne 
obec a hasiči spolupracujú 
a pomáhajú pri behu „Od 
Tatier k Dunaju“. Obec 
sa každoročne zapája do 
zbierky „Deň narcisov“.
Obec ako člen mikroregió-
nu Cedron Nitrava, ktorý 
združuje mesto Šurany 
a 18 obcí z celého regiónu, 
automaticky spolupracu-
je so všetkými členskými 
samosprávami. Či už je 
to spolupráca na projek-
toch v rámci mikroregió-
nu, alebo svojou účasťou 
pri podpore aktivít iných 
obcí. Vyvrcholením spolu-
práce je tradičný jesenný 
regionálny jarmok Cedro-
nu, ktorý sa uskutočňuje 
vždy v inej obci. Obec 
Rastislavice tu pravidelne 
prezentuje okrem iného 
aj speváckym súborom 
Rastislavická konopa a ľu-
dovým remeselníkom Ing. 
Milanom Macaiom .

Rastislavickí seniori
Starnutie a staroba sa do-
stávajú do pozornosti naj-
mä v posledných rokoch, 
pretože starších ľudí v po-
pulácii pribúda. Motivácia 
a kladný vzťah k životu je 
základným predpokladom 
kvalitnejšieho prežívania 
staroby a nájdenia zmyslu 
života. Starší človek potre-
buje pre svoj život dosta-
tok motivácie, potrebuje 
tu byť pre niekoho a tiež 
efektívne a plnohodnot-
ne využívať svoj voľný čas, 
aby mal pocit naplnenia 
svojho života. Potrebuje 
sa neustále uisťovať v tom, 
že to, čo robí, má zmysel a 
význam. A práve v tomto  
vedenie obce Rastislavice 

vychádza svojim senio-
rom v ústrety. Na rozví-
janie ich aktivít bol vlani 
založený  Klub dôchodo-
cov, ktorý úspešne pracu-
je pod vedením pani Mgr. 
Gabriely Kuklišovej. Klub 
má vyše 80 členov a môže 
sa pochváliť množstvom 
zorganizovaných podu-
jatí. Najvýznamnejším je 
absolvovanie univerzity 
tretieho veku na domácej 
pôde, kde prednášajú-
ci profesori z nitrianskej 
SPU dochádzajú za star-
šími študentami z radov 
dôchodcov do Rastislavíc. 
Vlani absolvovalo prvý 
modul vzdelávania ukon-
čený slávnostnou pro-
móciou vyše 20 seniorov  
a tento rok vstúpili do 2. 
modulu. Klubu sa tiež po-
darilo zorganizovať nie-
koľko hodnotných zájazdy 
po celom Slovensku, bese-
dy na rôzne témy, koncer-
ty a návštevy divadiel.
Obec pre seniorov okrem 
zabezpečenia lekárskej 
starostlivosti a donášky lie-
kov, pripravuje slávnosť pri 
príležitosti mesiaca úcty 
k starším a jubilantom sú 
pravidelne posielané gra-
tulačné pozdravy. Najväč-
šou pomocou pre starších 
občanov je, že vždy majú 
dvere na obecnom úrade 
ako aj u starostu otvorené 
a s každým problémom sa 
môžu na neho obrátiť. Ak 
je to v jeho moci, vždy rád 
a s ochotou pomôže.

Slová starostu  
Miroslava Juhásza 

na záver
„Narodil som sa v Rastisla-
viciach, celý život tu žijem 
so svojou rodinou a jediný 
môj záujem a cieľ je urobiť 
z Rastislavíc obec, kde sa 
ľuďom dobre žije“ prezradil 
o svojich zámeroch Miro-
slav Juhász, starosta Rasti-
slavíc. Želá občanom, aby 
si v nadchádzajúcich ko-
munálnych voľbách vybra-
li samosprávy, ktoré budú 
robiť všetko pre zvyšovanie 
životnej úrovne v našich ob-
ciach...

spracovala: 
Mgr. Mária Derďaková

Vítanie detí do života obce

Multifunkčné ihrisko

Nové osvetlenie

Deň narcisov

Obecný úrad a socha Rastislava
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Mesto Šurany

Mesto Šurany si tento rok pripomí-
na 880. výročie jeho prvej písomnej 
zmienky. Preto aj všetky podujatia, pri-
pravené pre občanov počas tohto jubi-
lejného roka, boli zamerané na pripo-
menutie si tejto významnej historickej 
udalosti, kedy sa Šurany po prvýkrát 
objavili v kráľovskej listine v písomnej 
podobe. Zhodnotenie volebného obdo-
bia a ďalšie smerovanie mesta s takmer 
10 000 obyvateľmi viac ozrejmil primá-
tor Šurian Ing. Marek Oremus. 
o Ako by ste zhodnotili investičné ak-
cie vo volebnom období 2014 – 2018? 
Aké významné projekty sa Vám po-
darilo uskutočniť, ktoré z nich máte 
rozbehnuté, príp. čo ďalšie sa plánu-
je? 
- Po nástupe do funkcie som si pod-
robne preštudoval rozpočtové mož-
nosti mesta a  na základe týchto sku-
točností sme potom s  poslaneckým 
zborom mohli realizovať rôzne inves-
tičné zámery, počnúc školstvom, kul-
túrou, zdravotníctvom, sociálnymi 
či technickými službami, dopravou, 
ochranou životného prostredia, nevy-
nímajúc voľnočasové aktivity občanov. 
Za posledné štyri roky sme v Šuranoch 
zabezpečili viacero investícií, preto 
uvediem aspoň tie najväčšie. 
V prvom rade to bola rozsiahla moder-
nizácia verejného osvetlenia v hodno-

te 295  500 €, ktorá 
značne znížila ná-
klady na elektrickú 
energiu a  na ktorú 
sme dostali nená-
vratný finančný 
príspevok z  mi-
nisterstva hospo-
dárstva vo výške 
268  053 €. Demon-
tovali sme 298 sta-
rých svietidiel, 43 
starých výložníkov, 
ktoré sme nahra-
dili novými spolu 
s  novým káblovým 
vedením v  dĺžke 
2783 m. 
Na revitalizáciu ve-
rejnej zelene a  par-
kové úpravy bolo 
použitých 89 219 €. 
Revitalizácia sa tý-
kala najmä Námes-
tia hrdinov a  ulice 
M. R. Štefánika. Po-
zostávala zo zem-
ných prác, úprav 
terénu, z  výsadby drevín a  kvetov, 
z  osadenia lavičiek, odpadkových ko-
šov a kvetináčov. V rámci revitalizácie 
sme odstránili staré topole v okolí are-
álu Tona a nahradili ich novými drevi-

nami. V roku 2016 bol revi-
talizovaný park na ulici Ž. 
Bosniakovej v sume 62 865 
€. Cintoríny si takisto vy-
žiadali svoje úpravy, všade 
sa osadili nové lavičky, vy-
budovali sa nové chodníky, 
prípadne sa opravili tie pô-
vodné spolu s  oplotením. 
Na úpravu cintorínov sa 
použilo 15 433 €. 
Takisto sme realizova-
li rekonštrukcie a  opravy 
budov spoločenskej haly, 
kde sme vymenili výplne 
vonkajších vchodových 
a  okenných otvorov, zlep-
šili sme tepelnotechnické 
a  zvukovoizolačné vlast-
nosti obvodových kon-

štrukcií a  v  neposlednom rade sme 
kompletne zrekonštruovali sociálne 
zariadenia na prízemí a  poschodí bu-
dovy. Modernizácia spoločenskej haly 
stála celkovo 58  712 €. Rekonštrukcia 
strešného plášťa športovej haly na Ber-
nolákovej ulici v  Šuranoch v  závere 
roka 2015 spočívala v zateplení a izolá-
cie strechy v  sume 63  784 €. V  budo-
ve bývalej Materskej  školy Hradná sa 
realizovali stavebné úpravy, ktoré rie-
šili zmenu dispozičného usporiadania 
priečok z  dôvodu prestavby na denné 
centrum seniorov. V  rámci prestavby 
sa opravili podlahy, vnútorné omietky, 
osadila sa tepelná izolácia a  nová hy-
droizolácia strechy, vymenili sa okná 
i  dvere, a  toto všetko v  celkovej sume 
79 700 €. 
Budova Mestského úradu Šurany na 
Námestí hrdinov si tiež vyžiadala po-
trebné úpravy, v  roku 2017 počnúc 
rekonštrukciou havarijného stavu 
strechy v sume 46 818 € až po opravu 
fasády budovy s osadením erbu mesta 
o rok neskôr v sume 41 944 €. 

„V spolupráci s občanmi dokážeme dať spoločne mestu viac pre 
jeho rozvoj a napredovanie,“ hovorí primátor mesta Šurany Ing. Marek Oremus.

Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany

Otvorenie Denného centra seniorov

Žurnál z našich obcí 13„...časopis, ktorý osloví občana...”



V rokoch 2014-2018 sme postupne za-
bezpečovali rekonštrukcie a  opravy 
miestnych komunikácií a  chodníkov 
v meste Šurany, ako i v mestských čas-
tiach. Opravy komunikácií sme reali-
zovali položením asfaltového koberca, 
opravami výtlkov a zámkovej dlažby 
na chodníkoch. V rámci údržby miest-
nych komunikácií sa tiež obnovovalo 
a dopĺňalo vodorovné a zvislé doprav-
né značenie, a udržiavali sa a dopĺňali 
autobusové čakárne. V novembri 2015 
sa nám podarilo opraviť lávku pre pe-
ších na železničnej stanici v Šuranoch, 
v  roku 2016 sme zasa rekonštruovali 
miestnu komunikáciu na ulici Bottova 
o ploche 1.464 m2. V roku 2017 sme od-
stránili havarijný stav lávky pre peších, 
spájajúcu ulicu Mostná s ulicou MDŽ. 
Celkovo sa teda na opravu miestnych 
komunikácií, chodníkov a lávok vyna-
ložilo 237 060 €.  
V  rámci investícií mesta bol ďalšou 
dôležitou investíciou v  roku 2015 ná-
kup komunálneho vozidla. V  širšom 
centre mesta bol pri miestnych komu-
nikáciách osadený informačný systém 
s označením dôležitých miest a organi-
zácií v meste v sume 10 579 €.  Dopln-
kom tohto systému sú aj informačné 
skrinky osadené pred poštou na ulici 
M. R. Štefánika. V tomto roku sme zís-
kali finančný príspevok z ministerstva 
vnútra v sume takmer 30 000 € na re-
konštrukciu hasičskej zbrojnice DHZ 

v Šuranoch.
o Aká je v  meste 
občianska vybave-
nosť? Ako sa mesto 
stará o  deti, mladé 
rodiny? Majú ob-
čania možnosť re-
alizovať sa v športe 
a fungujú tu i neja-
ké kultúrne organi-
zácie?
- Pokiaľ ide o  ob-
čiansku vybavenosť, 
bohužiaľ bola zá-
konom zrušená Le-
kárska služba prvej 
pomoci, ktorú sme 
zabezpečovali pre 
spádovú oblasť pri-
bližne 40  000 oby-
vateľov. Naša mest-
ská lekáreň však 
slúži pacientom i 
naďalej. Význam-
nou finančnou investíciou mesta bolo 
v Mestskej poliklinike nahradenie sta-
rého RTG prístroja novým, ktorý je vý-
konnejší, modernejší a navyše mobilný, 
čo znamená, že sa bude dať naprogra-
movať na konkrétnu časť tela a  k  dis-
pozícii tiež bude možnosť vyhotovenia 
dynamických snímok a šikmej projek-
cie. Súčasťou vybavenia je tiež mobilný 
stôl, slúžiaci pre pacientov s probléma-
mi pohybového ústrojenstva. Vyhoto-

venú snímku majú lekári takmer ihneď 
k dispozícii k nahliadnutiu. V Mestskej 
poliklinike v Šuranoch sa počas tohto 
volebného obdobia realizovali viaceré 
stavebné a  technické úpravy, počnúc 
nákupom kvalitnej medicínskej tech-
niky do jednotlivých ambulancií, re-
konštrukciou všeobecnej ambulancie 
pre dospelých, výmenou vchodových 
dverí a  vybudovaním recepcie, ako i 
kompletnej rekonštrukcie priestorov 
a čakární detskej časti Mestskej polik-
liniky na ulici Nábrežie a  rekonštruk-
ciou gynekologickej a  dermatovene-
rologickej ambulancie. Všetky tieto 
práce zabezpečuje Mestská poliklinika 
Šurany z  vlastných zdrojov alebo z  fi-
nančných príspevkov mesta. Cieľom, 
ktorý sa snaží poliklinika napĺňať, je 
byť moderným a  atraktívnym praco-
viskom pre mladých lekárov a konku-
rencieschopnou organizáciou moder-
ným medicínskym centrám. 
Starostlivosť o  deti a  mladé rodiny je 
samozrejme zabezpečená, najmä ma-
terskými školami na uliciach MDŽ, 
Mostnej a  v  Nitrianskom Hrádku. 
V  materskej škole na ulici MDŽ sme 
sčasti vymenili nefunkčné dvere a vý-
chody na terasy, ktoré sme takisto opra-
vili položením novej dlažby, pretože na 
starých terasách hrozilo nebezpečen-
stvo úrazu alebo pádu. V  roku 2018 
sa mestu podarilo získať finančný prí-
spevok z  ministerstva pôdohospodár-
stva a rozvoja vidieka v sume približne 
250 000 € na prístavbu Materskej školy 
Mostná. Momentálne prebieha ukon-
čenie verejného  obstarávania. 
Pokiaľ ide o  športovú stránku mesta, 
obyvatelia Šurian majú možnosť využiť 
všetky druhy športov, od tých najmaso-
vejších, ako sú futbal, hádzaná, basket-
bal, loptové hry, bedminton, až po tie 
individuálne, ako napríklad karate či 
atletika. Máme veľmi dobré výsledky aj 

Výsadba a oprava chodníka na Bernolákovej ulici

Park Žofie Bosniakovej

Revitalizácia ul. M. R. Štefánika

Žurnál z našich obcí „...časopis, ktorý osloví občana...”14



na regionálnej, aj na ce-
loslovenskej úrovni. Šu-
rianska desiatka si svoju 
športovú tradíciu udržia-
va už 5 rokov a  každým 
ročníkom priťahuje do 
svojich radov stále  viac 
športových priaznivcov. 
o Napĺňa spoločen-
sko-kultúrny život 
v  meste potreby všet-
kých občanov? 
- Počas celého roka sa 
v  spolupráci s  Mest-
ským kultúrnym stre-
diskom všestranne sta-
ráme o  kultúrne vyžitie 
našich občanov, k  čomu 
napomáha i  Dom Ma-
tice slovenskej a  rôzne 
spoločenské a  záujmové 
organizácie. Organizu-
jeme rozličné kultúrne 
a  spoločenské poduja-
tia, koncerty, vystúpenia 
speváckych súborov... 
K  tradičným patria kaž-
doročné oslavy fašiangov, 
Medzinárodného dňa 
žien, oslobodenia mesta, 
predvečer 1. Mája, výro-
čie smrti generála M. R. 
Štefánika, Deň matiek, 
Medzinárodný deň detí, 
výročie SNP, šuriansky 
jarmok, hody, Miku-
láš a  nakoniec Silvester. 
V októbri tohto roku sme 
navyše oslavovali 60. vý-
ročie založenia Základnej 
umeleckej školy Tibora 
Sládkoviča s  nádherným 
programom, v  rámci 
ktorého vystúpili bývalí 
absolventi školy. Tí dosa-
hujú úspechy nielen v na-
šich divadlách, ale i  vo 
svete. Jednou zo zaujíma-
vostí, ktoré sa v Šuranoch 
určite oplatí navštíviť, je Mestské mú-
zeum, sídliace v budove pôvodnej orto-
doxnej synagógy, zaraďujúcej sa medzi 
najkrajšie na Slovensku. 
o Aká je pomoc a súdržnosť občanov, 
ak ide o mestské akcie?
- Na organizovaní kultúrno-spoločen-
ských akcií sa plne podieľa Mestské 
kultúrne stredisko a samozrejme naše 
záujmové skupiny, spevácke zoskupe-
nia či občianske združenia... Výsled-
kom tejto spolupráce sú podujatia, ako 
napríklad prvomájový sprievod či Noc 
s  Andersenom... Viem však, že človek 
dnes toho potrebuje k  životu oveľa 
viac ako kedysi, a  samotné mesto by 
len veľmi ťažko zvládalo organizovať  
všetky akcie a  aktivity pre obyvateľov 
Šurian. Rád by som sa preto poďakoval 
všetkým dobrovoľníkom, ktorí nám 

pomáhali pri príprave a  organizova-
ní či už kultúrnych, športových alebo 
spoločenských udalostí. Bez nasade-
nia a  pričinenia záujmových združení 
a  organizácií by pestrosť a  bohatosť  
jednotlivých podujatí určite nebolo 
možné zabezpečiť. 
o Ako mesto podporuje šport?
Mesto počas celého volebného obdo-
bia podporovalo a i naďalej podporuje 
športové kluby v meste sumou približ-
ne 100 000 €, ktorá je prerozdeľovaná 
po vzájomných rokovaniach s  predse-
dami jednotlivých telovýchovných klu-
bov. Zatiaľ je spokojnosť ako zo strany 
športových klubov, tak aj zo strany 
mesta. V meste boli organizované vý-
znamné športové podujatia celosloven-
ského a  medzinárodného charakteru. 
Ich organizátormi boli najmä TJ Slávia 

Jazdecký oddiel, Bedminto-
nový klub, Gymnázium či 
Šurianski jazdci.
o Záujem by nemal byť len 
o mladých, ale i o tých star-
ších... Je o  seniorov v  Šura-
noch dostatočne postarané? 
- Tento rok sme na ulici 
Hradná odovzdali do užíva-
nia Denné centrum seniorov 
v  Šuranoch. Pri príležitosti 
mesiaca úcty k starším sa ko-
nal kultúrny program, kde 
sa zhodnotila celoročná čin-
nosť... Seniori sa pravidelne 
zúčastňujú rôznych výletov či 
zájazdov, navštevujú divadlá, 
opery a  mesto im pomáha 
najmä s dopravou, ktorú im 
buď uhradíme alebo poskyt-
neme vlastný mikrobus. Ten 
využívajú nielen denné cen-
trá seniorov, ale i  športové 
organizácie. V  tomto voleb-
nom období sa nám poda-
rilo zrekonštruovať Denné 
centrum v Kostolnom Seku 
a  momentálne pripravujeme 
priestory aj pre Denné cen-
trum v Nitrianskom Hrádku. 
Poskytovaním dopravy tiež 
umožňujeme vystúpenia na-
šich speváckych súborov do 
blízkeho okolia. 
o Ako by ste zhodnotili cel-
kovú úroveň života a fungo-
vania mesta od nástupu do 
funkcie?
- To zhodnotia najlepšie ob-
čania, ktorí posúdia, ako sa 
práca vedenia mesta odzr-
kadlila na zlepšení životnej 
úrovne. Myslím si však, že 
poiaľ ide o životné prostredie, 
spravili sme preň veľa hlavne 
vysadením vyše 260 nových 
stromov, skrášlili sme plochy, 
ktoré boli dlhodobo nevyuži-
tými a zarastenými. Snažíme 

sa opraviť námestia, najmä obchodnú 
triedu na ulici M.R. Štefánika. Postup-
ne budujeme nové chodníky, ktoré vy-
žadovali rekonštrukciu. Takisto máme 
pripravenú vizualizáciu Námestia hr-
dinov, kde by sme chceli vybudovať 
fontánu, pričom vodu by sme čerpali 
z artézskej studne. 
o Kam by sa malo uberať ďalšie sme-
rovanie mesta Šurany?
- Po všetkých stránkach máme pripra-
vené vízie a projekty, v  rámci ktorých 
by sa skvalitnil život a zvýšila životná 
úroveň občanov mesta, či už je to z 
hľadiska životného prostredia, zdra-
votníctva, školstva, kultúry... Školy 
máme zateplené, zmodernizované, 
využívame všetky dostupné výzvy na 
dotácie a skvalitnenie výchovno-vzde-
lávacieho a  učebného procesu, či už 

Denné cenrum pre seniorov

Nová fasáda MsÚ

Rekonštrukcia v spoločenskej hale
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Vďaka finančnej podpore mesta má Mestská poliklinika v Šuranoch nový RTG prístroj
„Nový RTG prístroj ponúka rozsiahle diagnostické možnosti a najmä rýchlejšie 

a komfortnejšie vyšetrenie pacientov,“ hovorí primátor mesta Šurany Ing. Marek Oremus.

Mestská poliklinika v Šuranoch zrekonštruovala rádiod-
iagnostické pracovisko za takmer 260 000 eur. Mesto Šura-
ny tak investovalo nemalú čiastku k tomu, aby umožnilo 
pacientom väčší komfort pri vyšetreniach. 
„Výmena dožívajúceho RTG prístroja prinesie mnoho-
násobne vyššiu kvalitu röntgenových snímok, zníženie 
radiačného ožiarenia pacienta a v neposlednom rade aj 
možnosť elektronického zdieľania snímok prostredníc-
tvom PACS systému medzi 
lekármi polikliniky, ale aj 
diagnostickými pracovis-
kami či fakultnými nemoc-
nicami a špecializovanými 
zariadeniami,“ objasňuje 
riaditeľka Mestskej polik-
liniky v Šuranoch Ing. Mi-
roslava Križanová. PACS 
software, resp. systém, slú-
ži na uchovávanie, správu, 
prenos, vizualizáciu a diag-
nostiku obrazových dát pa-
cienta. „Nový RTG prístroj 
ponúka rozsiahle diagnos-
tické možnosti a najmä 

rýchlejšie a komfortnejšie vyšetrenie pacientov,“ hovorí 
primátor mesta Šurany Ing. Marek Oremus. Aj vďaka to-
muto môže Mestská poliklinika v Šuranoch poskytovať 
zdravotnú starostlivosť na veľmi dobrej úrovni nielen pre 
obyvateľov mesta, ale i pre ľudí zo širokého okolia. Súčas-
ťou celej rekonštrukcie pracoviska bola tiež  digitalizácia 
zubného RTG prístroja. V rámci obstarania sa navyše in-
štalovala diagnostická stanica so špičkovými monitormi, 

ktoré slúžia na najdetail-
nejšie zobrazenie snímku a 
tým i k presnému stanove-
niu diagnózy. 
Mestská poliklinika v Šura-
noch sa postupne venuje 
skvalitňovaniu poskytova-
nia lekárskej starostlivosti, 
čoho súčasťou je pravidelné 
nahrádzanie starších prí-
strojov novými. Nový RTG 
prístroj sa tak nepochybne 
podpíše pod skvalitnenie 
diagnostiky a širšie klinické 
využitie. 

ide o  nákup pomôcok, výpočtovej 
techniky a interaktívnych tabúľ...  Po-
kiaľ ide o dopravu, podarilo sa mi ako 
poslancovi a  členovi komisie dopravy 
VÚC schváliť a zaradiť do plánu zá-
merov  výstavbu kruhovej križovatky 
pri VÚB. Pretože je ale cesta II/580 
majetkom Nitrianskeho samosprávne-
ho kraja, momentálne sa spracováva  
projektová dokumentácia pre stavebné 
povolenie, aby sme výstavbu kruhovej 
križovatky vedeli zaradiť do rozpočtu 
NSK v budúcom roku. Snažíme sa i o 
zlepšovanie kvality povrchu miestnych 
komunikácií. V  tomto roku budeme 
realizovať druhú časť na Bottovej ulici 
a tiež ulicu Kpt. Nálepku. Samozrejme 
v pláne sú aj dalšie ulice podľa finanč-
ných možností. 
Pozornosť venujeme i výstavbe nájom-
ných bytov na tzv. „Zajíčkovej lúke“, 
kde by sme chceli postaviť 35 nájom-
ných bytov s moderným typom býva-
nia. Pre zlepšenie kultúrno-spoločen-
ského rekreačného života obyvateľov 
máme zhotovenú vizualizáciu rozvoja 
rekreačného areálu TONA. Náklad 
na túto realizáciu je približne 5 mil. €, 
no  na to už potrebuje mesto spoluin-
vestora. 
Našou prioritou je rozširovanie det-
ských ihrísk a  ich skvalitňovanie. Pri-

pravujeme aj škôlky pre psíkov, máme 
vytypované niektoré lokality na sídlis-
ku. Čas ukáže, či sa nám tento zámer 
osvedčí. 
o Záverečné slová smerom k občanovi
- V prvom rade by som rád uvítal kon-
takt: občan – primátor – vedenie mes-
ta, resp. mestské zastupiteľstvo, pre-
tože ja sa riadim ľudovou múdrosťou: 
„Kritika je rozum zadarmo.“ A  ak to 
niekto nevie pochopiť, potom zbytoč-

ne číta tieto riadky... Kontakt občana 
s  mestom je dôležitý. Mojou snahou 
je totiž mesto rozvíjať takým smerom, 
aby sa kultúrno-spoločenská a  život-
ná úroveň obyvateľov mesta neustále 
zlepšovala. V  rámci spolupráce občan 
– vedenie mesta je, že spoločne doká-
žeme viac mestu dať pre jeho rozvoj 
a napredovanie. A na záver, „nech duch 
múdrosti sprevádza všetkých občanov 
- voličov k volebným urnám“. 

Na Šurianskom jarmoku

info zo Šurian pripravila Mgr. Mája Májeková
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Obec Komjatice
je pre mňa veľkou cťou, že 
sa Vám môžem prihovo-
riť v aktuálnom čísle ča-
sopisu, a tým Vám priblí-
žiť súčasný život aj život 
uplynulých rokov a dianie 
v našej krásnej obci Kom-
jatice.
Mám za sebou už takmer 
osem “starostovských ro-
kov”. Napriek tomu, že 
osem spoločných rokov 
sa odzrkadlilo nielen na 
našich tvárach, ale aj na 
tvári našej obce, stále nie 
sme v situácii, že by už 
nebolo čo robiť a čo me-
niť k lepšiemu. Občas si 
tak píšem, čo všetko by sa 
ešte dalo. Vzniká z toho 
taká zmes plánov, cieľov, 
prianí a snov. Áno, je toho 
naozaj mnoho, avšak kaž-
dá obec si môže dovoliť 
len to, čo jej umožní roz-
počet a čo je v tej chvíli 
najdôležitejšie. Chcel by 
som sa poďakovať všet-
kým našim občanom, 
ktorí sa aktívne zapájali a 
zapájajú do diania v našej 
obci, či už do organizácie 
kultúrnych akcií alebo 
účasťou na obecných za-
stupiteľstvách a pri pred-
kladaním pripomienok 
a námetov. Želám nám 
všetkým ešte veľa síl, aby 
sme našu obec spoločne 
ďalej rozvíjali jednak do 
sily, ale aj do krásy.

Investičné akcie obce 
a modernizácia

Rád by som zhodnotil 
úlohy, ktoré boli pre nás 
výzvou a postupne sme 
sa ich snažili za uplynu-
lé obdobie trpezlivo a 
úspešne zvládať. Počas 
volebného obdobia, v ro-
koch 2014-2018, sa v našej 
obci realizovalo množ-
stvo projektov, obec sa 
modernizovala a investo-
valo sa do výstavby, bu-

dovalo sa v mnohých sfé-
rach. Z najvýznamnejších 
spomeniem rekonštruk-
ciu fasády zdravotného 
strediska, celkovú rekon-
štrukciu domu smútku, 
vybudovanie kolumbária, 
v roku 2017 sa vybudoval 
nový vstup na cintorín, 
oplotenie cintorína, par-
kovacie plochy, osvetlenie 
krížovej cesty a rozvod 
vody na celom cintoríne. 
Vvybudovali sme chod-
níky v areáli cintorína, 
vybudovala sa kanalizá-
cia na ulici Generála Svo-
bodu, zrekonštruovali sa 
šatne a WC v telocvični 
ZŠ. Prebehla oprava ciest 
a chodníkov, vybudovali 
sa nové chodníky na ulici 
Hviezdoslavovej, Hrad-
skej, Novozámockej. Do-
budoval sa kamerový sys-
tém, v súčasnosti máme v 
obci 24 kamier. Pribudol 
SKATE PARK do malého 
parku na námestí, zre-

konštruovalo a doplnilo 
sa verejné osvetlenie na 
námestí a nasvietil sa dol-
ný kostol.
V tomto roku sa realizu-
je rekonštrukcia budovy 
Materskej školy, kde sa 

vymenila celá strecha, 
strop medzi 1. a 2. pod-
lažím a kompletne sa zre-
konštruovalo 2. podlažie. 
Vďaka rekonštrukcii sa 
kapacita materskej ško-
ly rozšíri o 2 nové triedy 

Vážení čitatelia, milí spoluobčania,

Peter Hlavatý, starosta obce Komjatice
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a spálňu. Sme radi, že 
budeme môcť zabezpe-
čiť možnosť nástupu do 
materskej školy všetkým 
deťom, ktoré spĺňajú pod-
mienky prijatia do MŠ.
Aj naďalej veľkú podporu 
venujeme zabezpečova-
niu lepších podmienok na 
športovú činnosť našich 
obyvateľov. V súčasnosti 
prebieha rekonštrukcia a 
výmena umelej trávnatej 
plochy na multifunkč-
nom ihrisku pri základ-
nej škole, ktorá je realizo-
vaná vďaka dotácii.
Koncom mája sme do-
končili celkovú rekon-
štrukciu obecného vínne-
ho domčeka „hajlocha“, 
ktorý bol odovzdaný do 
užívania Vinohradnícke-
mu a vinárskemu spolku 
Komjatice. 
Ďalším projektom, ktorý 
obec chystá je realizácia 
dopravného značenia, 
ktorým sa zvýši bezpeč-
nosť cestnej premávky a 
skvalitní sa život v obci. 
Osadený bol aj mera-
ča rýchlosti pri vstupe 
do obce od obce Černík 
z dôvodu zabezpečenia 
bezpečnosti cestnej pre-
mávky. 
Prednedávnom prebehla 
celková rekonštrukcia 
sociálnych zariadení a 
šatní v kultúrnom dome 
a taktiež rekonštrukcia 
priestorov schodišťa, ves-
tibulu a hornej chodby 
kultúrneho domu. 

Podpora mladých 
rodín a bývanie

Obec vlastní a spravuje 
52 nájomných bytov, v 
ktorých bývajú predo-
všetkým mladé rodiny a 
mladí ľudia. V roku 2019 
sa začne budovať obytná 
zóna “Školská”, v rámci 
ktorej pribudne v cen-
tre obce okolo dvadsať 
nových stavebných po-
zemkov. V súčasnosti sa 
realizuje rekonštrukcia 
budovy materskej ško-
ly, čím pribudnú ďalšie 
miesta na umiestnenie 
detí v predškolskom 
veku. Každoročne sa 
koná vítanie novonarode-

ných detí do života obce, 
kde podporujeme rodiny 
detí finančným i vecným 
príspevkom.
V obci je bohatá sociál-
na vybavenosť: základ-
ná škola na vynikajúcej 
úrovni, materská škola, 
zdravotné stredisko, le-
kárne, obchody, pošta, 
železničná stanica, kos-
toly a mnoho ďalších 
dôležitých súčastí nášho 

života, ktoré mladým ro-
dinám ale aj našim star-
ším občanom zjednodu-
šujú existenciu. 

Spolupráca s obcami
Obec je členom mikro-
regiónu Cedron Nitrava, 
ktorý združuje mesto 
Šurany a okolité obce. 
Obec ďalej udržuje dru-
žobný styk s obcou Selce 
pri Banskej Bystrici, ro-
diskom Ondreja Cabana, 
národného budieteľa, 
kňaza,  pedagóga, podpo-

rovateľa založenia Matice 
slovenskej a Spolku sv. 
Vojtecha, ktotý v Kom-
jaticiach pôsobil od roku 
1837 a je u nás aj pocho-
vaný. Naša obec sa kaž-
doročne zúčastňuje na 
Jesennom regionálnom 
jarmoku Cedron-Nitrava, 
kde zástupcovia obce pre-
zentujú komjatické tradí-
cie a zvyky a predstavujú 
komjatických výrobcov 

našich tradičných pro-
duktov.

Spolupráca obce so 
spoločenskými  
organizáciami

Komjatice sú slovenská 
obec s bohatými kultúr-
nymi a národnými tradí-
ciami. Existencia spolkov, 
združení, organizácií a 
speváckych súborov má 
v našej obci hlboké kore-
ne, v poslednom období 
ich počet stúpa, čo skva-
litňuje kultúrne povedo-

mie. V Komjaticiach pra-
cuje Kultúrna komisia. 
Obecný úrad Komjatice 
v spolupráci s Kultúrnou 
komisiou organizuje kul-
túrno-spoločenské podu-
jatia pre široké spektrum 
verejnosti, kde si každá 
generácia môže nájsť to 
svoje. Dôležitým prv-
kom je spolupráca a spo-
luorganizácia podujatí s 
miestnymi organizácia-
mi, spolkami, združenia-
mi, spevokolmi, školou, 
farským úradom. 
V súčasnosti pôsobí v 
Komjaticiach šesť spe-
váckych zoskupení a ich 
prekrásny spev znie na 
rôznych kultúrno-spo-
ločenských podujatiach 
v obci a vširokom okolí. 
Patrí sem Folklórna spe-
vácka skupina Komja-
tičanka, Súbor “Nádej” 
pri Kultúrnom dome a 
Základnej organizácii 

slovenského zväzu proti-
fašistických bojovníkov 
Komjatice, Folklórna 
spevácka skupina VRBI-
NA, Folklórna spevácka 
skupina Komňackí mlá-
denci, Detský folklórny 
spevácky súbor MLA-
DOSŤ, Mládežnícky spe-
vokol pri Farskom úrade. 
Predstavitelia obce a 
kultúrna komisia spolu-
pracuje s nasledovnými 
organizáciami: Klub dô-
chodcov obce Komjatice, 
miestna organizácia Jed-
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noty dôchodcov Sloven-
ska, Komjatický mládež-
nícky parlament (KMP), 
Občianske združenie 
Paraboláni, Združenie 
priateľov obce Komjati-
ce, Základná organizácia 
Slovenského zväzu pro-
tifašistických bojovní-
kov Komjatice, Miestna 
organizácia Slovenského 
Červeného kríža, Vino-
hradnícky a vinársky 
spolok Komjatice, Rybár-
ska spoločnosť Komjatice, 
Poľovnícka spoločnosť 
Komjatice.
Z mnohých podujatí or-
ganizovaných v spolu-
práci s obecnými orga-
nizáciami spomenieme: 
oslavy oslobodenia obce, 
výročia obce, rozlúčka 
so starým rokom a víta-
nie nového roka, fašian-
gové slávnosti, odborné 
a verejné degustácie vín, 
obecná zabíjačka, MDD, 
hodové slávnosti, hodová 
zábava, súťaž vo varení 
kotlíkového guláša, je-
senné slávnosti spojené s 
kačacími hodami, Kom-
jatický deň úcty k starším, 
svätý Mikuláš, adventné 
trhy, vítanie novoroden-
cov, spoločenské posede-
nia a koncerty s rôznymi 
hudobnými skupinami a 
interprétmi (Róbert Ka-
zík, Marcela Laiferová, 
Cigánski diabli, Kollá-
rovci, Kandráčovci, Duo 
Jamaha, Kortina, Profil, 
Progres a i.) oldies par-
ty, EKG party, diskotéky 
pre mladých, Komjatické 
kritérium - cyklistické 
preteky, tradičné spo-
ločné brigády občanov - 
Poupratujme si Komjatice 
a kultúrno-spoločenské 
podujatia k rôznym výro-
čiam alebo spomienkam 
na významné osobnosti 
obce a iné. V blízkej bu-
dúcnosti plánujeme zre-
konštruovať budovu sta-
rého kina nachádzajúcu 
sa na námestí a pretvoriť 
ju na reprezentačný stá-
nok kultúry a umenia a 
na miesto spoločenského 
vyžitia nielen občanov, 
ale aj návštevníkov Kom-
jatíc.

Starostlivosť  
o mladú generáciu

Generáciu teanegerov 
v našej obci zajstupujú 
predstavitelia Komjatic-
kého mládežníckeho par-
lamentu (KMP). Snažia 
sa predstaviteľom obce 
sprostredkovať ich potre-
by, záujmy, podávajú ini-
ciatívne návrhy, stanovis-
ká a podieľajú sa na riešení 
problémov mladých ľudí, 
žijúcich a vzdelávajúcich 
sa na území obce Kom-
jatice. Je to zoskupenie 
komjatickej mládeže, kto-
rá prispieva aj ku kultúr-
no-spoločenskému životu 
v Komjaticiach. Členmi 
sú mladí ľudia vo veku 
od 13 do 30 rokov. Spolu-
práca s KMP je úspešná a 
snažíme sa im v mnohých 
veciach vyhovieť.

Seniori
Dôstojná staroba na-
šich občanov je jednou 
z našich priorít. Naši 
dôchodcovia sú tí, ktorí 
obec budovali a tvorili. 
Poskytujeme im sociálnu, 
zdravotnú a poradenskú 
pomoc v rámci svojich 
možností. 
Snažíme sa im podať po-
mocnú ruku, finančne 
ich podporiť a spríjemniť 
jeseň ich života aj pro-
stredníctvom spolupráce 
s Klubom dôchodcov a 
tiež spolupráce s Jednotou 
dôchodcov obce Komja-
tice. Predstavitelia obce 
spolupracujú a vytvára-
jú priaznivé podmienky 
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pre vzájomné stretávanie 
sa, vzdelávanie, pomoc 
a spoločenské vyžitie se-
niorov vo voľnom čase.
Obec organizuje, vždy v 
mesiaci október, pre na-
šich seniorov Komjatický 
deň úcty k starším spoje-
ný s koncertom známych 
osobností. 

Spolupráca so školou
Naša Základná škola s 
materskou školou v Kom-
jaticich dosahuje výbor-
né výsledky v celkovom 
hodnotení základných 
škôl v regióne i na celo-
slovenskej úrovni. Žiaci 
školy sa umiestňujú na 
najvyšších miestach v 
súťažiach a olympiádach. 
Tento výsledok je najlep-
ším dokladom systema-
tickej starostlivosti učite-
ľov o žiakov, z čoho mám 
veľku radosť.
Pedagogickí pracovníci 
základnej školy a mater-
skej školy pripravujú pre 
žiakov rôzne podujatia 
Z mnohých spomenie-
me: Fašiangový karneval, 
Jarné tvorivé dielne, Deň 
matiek, MDD, Deň otcov, 
Svätý Mikuláš, Vianočné 
tvorivé dielne, Vianočnú 
akadémiu, žiacke sväté 
omše, rôzne besedy, vý-

chovné koncerty, exkur-
zie, divadelné predstave-
nia, slávnostné akadémie 
a iné.
Žiaci sa zúčastňujú na 
oslavách a kultúrno-spo-
ločenských udalostiach 
organizovaných v spo-
lupráci s Obecným úra-
dom Komjatice a prispie-
vajú svojim kultúrnym 
programom nacvičeným 
pod dohľadom pedagó-
gov. Spomenieme vítanie 
novorodencov, fašiangové 
slávnosti, oslavy oslobo-
denia obce, stavanie mája, 
Komjatický deň úcty k 
starším, rôzne výročia a 

oslavy.
Počas letných prázdnin 
sú pre deti organizova-
né letné tábory. Tábor 
KOMJATICEKEMP or-
ganizovaný pod záštitou 
ZRPŠ a Obecného úradu 
Komjatice. Tento tábor je 
zameraný na tému: Moja 
rodná obec Komjatice.
Pre deti so špeciálnymi 
vzdelávacími potrebami 
je v obci zriadená Špeciál-
na základná škola.

Na záver
Toto všetko by ale nebolo 
bez ochoty a práce ľudí, 
ktorí sa podieľajú na cho-

de obce a tiež bez tých, 
ktorí venujú čas príprave 
podujatí a akcií. Patrí im 
úprimná vďaka. 
Verím, že sa budeme aj 
naďalej stretávať a v kon-
štruktívnych a zmyslupl-
ných rozhovoroch bude-
me nachádzať spoločné 
riešenia pri napĺňaní po-
trieb a úloh obce, a že sa 
budeme stretávať v čoraz 
hojnejšom počte aj pri 
spoločenských a kultúr-
nych akciách obce. Teším 
sa na stretnutia s Vami.

Rozhovor s p. starostom 
Petrom Hlavatým viedla 

Mgr. Lucia Repková
Autor fotografií: 

Ing. Michal Repka
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Obec Lipová

Volebné obdobie 2014 – 2018
Zrealizované investičné zámery

Kanalizácia v celej obci, v oboch jej častiach, nové verejné osvetlenie, rekonštrukcia domu smútku, revitalizácia nového 
verejného priestranstva pred kostolom a MŠ, nová spevnená plocha na cintoríne v Ondrochove, nové obecné bytovky 
v Ondrochove,  rekonštrukcia jedální, moderné vybavenie tried v ZŠ, nové kvalitné spotrebiče v školskej kuchyni, nový 
územný plán obce ...

Aké bude ďalšie smerovanie rozvoja našej obce?
  Udržiavať a zveľaďovať už dosiahnuté, ale aj využívať všetky príležitosti, smerujúce k prospechu a dosiahnutiu kom-
fortnejšieho života obyvateľov obce – myslím, že to bude priorita v nadchádzajúcich rokoch našej spoločnej práce pre 
rozvoj Lipovej.

Vybudovali sme park „Šťastná rodina“ pred kostolom a MŠ Získame do vlastníctva nový bytový dom v Ondrochove 

Slávnostne sme otvorili multifunkčné ihrisko Rekonštrukcia školskej jedálne 

Dovoľte mi, vážení spoluobčania, v mene poslancov obecného zastupiteľstva, obecného úradu i v mene mojom 
poďakovať za spoluprácu a dôveru počas volebného obdobia  2014 – 2018, 

prajem nám všetkým pevné zdravie a veľa sily, elánu a pozitívneho myslenia do ďalších dní.    
Mgr. Tatiana Ölvecká, starostka obce Lipová

Októbrové babie leto sa nám tento rok ukázalo v krásnom 
pestrofarebnom šate,  k októbru patria aj strieborné nitky 
vo vlasoch skôr narodenej generácie, ktorú si takmer vo 
všetkých mestách a obciach uctievame práve v Mesiaci úcty 
k starším a do toho sviatočného obdobia plného spomie-
nok na tých, ktorí už nie sú medzi nami, prichádza k Vám 
do domácností aj posledné tohtoročné číslo regionálnych 
novín. V tomto jeho vydaní sa chceme obzrieť a zhodnotiť 
nielen končiaci rok, ale aj celé končiace volebné obdobie 
2014 – 2018. Osobne som presvedčená, že sa nám spolu 
s obecným zastupiteľstvom a obecným úradom podarilo 
vykonať kus dobrej a osožnej práce pre Vás občanov. 

  Na úvod ...
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„Zlaté jablko“ novozámockého regiónu sa urodilo v Lipovej

Ako si u nás žijeme?

Záhradkárčenie ako hobby, ktoré prináša radosť i úžitok, 
je v Lipovej veľmi rozšírené. Občanom sa každoročne v 
záhradách urodí veľa ovocia a zeleniny. Aj keď dnes už v 
obchodoch dostaneme ovocie a zeleninu akúkoľvek a kde-
koľvek,  najlepšie im chutí tá, z vlastnej úrody. A veru sa 
v Lipovej máme čím popýšiť. Záhradkári každoročne to 
najkrajšie zo svojich záhrad prinesú na tradičnú Výstavu 
ovocia, zeleniny a kvetov. Tento rok bola nádherná úroda 

jabĺk. A v lipovskej záhrade u p. Štefana Švajdu sa urodi-
lo zlaté jablko regiónu – odroda Šampión. Nebolo to prvé 
zlato, ktoré v rámci súťaží ovocia a zeleniny lipovskí zá-
hradkári získali. Toto ocenenie sme získali na okresnej vý-
stave v Palárikove, takže sa tešíme nielen zo zlatej medaily, 
ale aj z chutných jabĺk či ich tekutého skupenstva. Víťazovi 
blahoželáme a lipovským záhradkárom prajeme veľa zaro-
dených stromov a pôžitku pri práci vo svojich záhradách.

• hráme a spievame s našou Lipovčankou
• vydali sme knihu „ Lipová vo fotografii“ umeleckého 

fotografa Ing. Mariána Mandúcha, máme aj talen-
tovanú, milú a peknú krstnú mamu tejto publikácie 
Vlastičku Mudríkovú.

• triedime odpad, separujeme, zbierame biologický i 
veľkoobjemový odpad priamo spred domov

• vysádzame lipky, kvety, ovocné stromy v záhradách, 
okrasnú zeleň v predzáhradkách

• varíme tradičné guláše, vyrezávame z tekvíc 
• zabávame a smejeme sa s deťmi na MDD, vítame ich 

do života, potajme si utierame slzičky pri vystúpe-
niach detí, mamičkám a babičkám pri ich sviatku, 
smútime a súcitíme, keď odprevádzame našich blíz-
kych, priateľov či spoluobčanov na poslednej ceste

• spoločne s klientmi ZSS Lipka – jednoducho s 
chalanmi z Lipky rúcame bariéry medzi zdravými 
a ľuďmi so zdravotným postihnutím a nielen zába-
vou, ale aj prácou na obnove ovocného sadu v areáli 
Agrokomplexu v Nitre ich integrujeme, aby sa cítili 
potrební a osožní

Spoločenská kronika 
obce Lipová

od júla 2018 – do októbra 2018 

Narodili sa: 
Ema Sovičová, Ivana Vargová, 

Radovan Vladimír Bulla, 
Rebeka Ďúranová

Uzavreli manželstvo:
Martin Jurčaga - Veronika Vaneková, 
Martin Farkaš – Miroslava Vašeková 
Peter Gašparovič – Terézia Mikátová 

Tomáš Ďúran – Lucia Uhríková 
Filip Federič – Marianna Gregušíková 

Juraj Kanás – Diana Štrbová 
Felix Manuel Veras Cuello – Ružena Ciróková 

Patrik Vlačuška a Kristína Beláková 
Peter Belko – Monika Bednáriková 
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Na súťaži klobás v Podhájskej získali naše tímy - 
žiacky i seniorský, zlaté medaily vo výrobe klobás

Súťaž vo varení gulášu v Ondrochove 

Podhájske dni klobás a tradičných špe-
cialít nie sú len o súťažení. Zlaté pásmo 
nás potešilo, ale popritom sme spoznali 
veľa „nových“ ľudí,  stretli sme veľa „sta-
rých“ známych, rivalita síce bola, ale ani 
pomoc jedného tímu druhému nebola 
na tomto podujatí nikomu cudzia. Ako 
starostka to môžem potvrdiť, keďže ved-
ľa nášho stánku bol súťažný tím  pred-
sedu PD Podhájska – Radava p. Tibora 
Šafára a pre televízne vysielanie nám 
boli ochotní  „zapožičať“ aj ich klobásky, 
ktoré si priniesli z domu na ochutnávku. 

Vyskúšali sme aj ich špeciálnu plničku 
klobás a na oplátku sme ich ponúkli mi-
chalským vínom. K výzdobe nášho stán-
ku prispeli aj drevené prútiky od tímu 
z Dolného Ohaja, vo vedľajšom stánku 
mali lepiacu pásku či motúz. Ochutnali 
sme aj rôzne guláše či vynikajúci džem 
od priateľov z Jatova. Len recepty si 
každý tím nechal pre seba. To pre ďalší 
ročník, na ktorý sa všetci tešíme. Vďa-
ka našej Lipovčanke za náladu a nášmu 
tímu v zložení Milan Kajan, Jozef Kúke-
la, Daniel Mikulec, Karol Keméň a Mi-

lan Nagy jedno veľké ďakujem za mňam 
klobásky, ktorými sme potešili nielen 
svoje chuťové poháriky, ale aj pohostili 
nejedného Lipovčana či okoloidúcich.  
Rovnako ďakujeme aj juniorskému klo-
básovému tímu Lipovička v zložení Lu-
cia Buranská, Jakub Gago, Tamara Hla-
vatá, Adam Lacko, Juraj Švajda, Viktória 
Štrasáková, Lucia Miriam Harmatová, 
David Bukovský a  kapitán Milan Ko-
cian pod vedením p. učiteľky Šestákovej 
a pani riaditeľky Uhríkovej.

Pri tradičnej súťaži o najlepší guláš v Ondrochove sa prelínajú chute a vône, medzi najžiadanejšie patrí 
guláš z diviny, hovädzích  krkov, ale niekto má rád jednoducho bravčovú klasiku z pliecka. 

Vtip o guláši:  Leží si gulášová polievka kľudne v žalúdku a zrazu do nej vodka, o chvíľu druhá vodka, 
tretia, štvrtá, piata a po siedmej si gulášová   polievka hovorí: „Ej, tam bude párty, idem sa ja pozrieť von.“ 
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 Každý rok začíname v obci spomienkovým koncertom...

Novinka: virtuálna sviečka

Spomíname... 
Peter Štefánik ................ † január 2018
Ján Zimula ..................... † január 2018
Angela Ďurinová ...........† marec 2018
Vít Ondrušek ..................† marec 2018
Anna Živáňová ...............† marec 2018
Juraj Uher ......................... † apríl 2018
Rozália Ikrényiová .............† máj 2018
Helena Čičmanová ............† máj 2018
Mária Harciníková ............† máj 2018
Marcel Lajcha ......................† jún 2018 
Milan Daniš ..........................† júl 2018
Gabriel Kopecký ..................† júl 2018
Ing. Benjamín Ikrényi .........† júl 2018
Lýdia Molnárová  ..........† august 2018
Cecília Jenigárová .. † september 2018

Často si pri návšteve cintorína spomenieme na príbuzného alebo známeho, ktorý už dávno nie je medzi nami. Radi by 
sme si uctili jeho pamiatku, ale nájsť hrob, v ktorom je pochovaný, je bez pomoci a rady iných niekedy skoro nemožné. 
Hlavne pre príležitostných návštevníkov v období sviatkov. Takúto informáciu sa dá však pohodlne a rýchlo zistiť aj z 
domu cez internet návštevou virtuálneho cintorína.  Naša obec má v tomto roku spracovaný projekt virtuálneho cinto-
rína pre každú časť obce, ktorý vznikol nielen ako súčasť širšieho riešenia informačného systému cintorína pre potreby 
obce Lipová, ale aj v rámci rozšírenia cintorínskych služieb pre občanov. Na portáli môžu záujemcovia nájsť zomrelých 
podľa mena a priezviska, prípadne podľa čísla hrobu, môžu si pozrieť polohu hrobu na digitálnej mape cintorína a tiež 
pozrieť si fotografiu náhrobku. Súčasťou informačného portálu sú tiež informačné tabule, ktoré budú inštalované pria-
mo na cintorínoch v Lipovej v týchto dňoch. Nie všetci máme možnosť navštíviť hroby osobne. Pripravili sme preto pre 
vás možnosť svojim zosnulým blízkym  zapáliť virtuálnu sviečku.

Bližšie informácie k virtuálnemu zaslaniu sviečky nájdete na www.virtualnycintorin.sk, kde si vyhľadáte obec Lipo-
vá, zvolíte príslušný cintorín, meno zosnulého kliknutím na vyhľadať a po ukážke Vami hľadaného hrobového mies-
ta pod obrázkom kliknete „zapáliť sviečku“ a už len vyberiete farbu sviečky. Zapálenie virtuálnej sviečky sa objaví aj 
v mape  cintorína, bude pri danom hrobovom mieste vyznačený plamienok, ktorý symbolicky „dohorí“ cca za 2 dni. 

Rekonštrukcia domu smútku v Mlynskom Seku
Úprava areálu na cintoríne 

v Ondrochove
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Obec Jatov
Adriana Matúšeková – starostka z Jatova 

hodnotí svoje pôsobenie vo funkcii starostky obce 
vo volebnom období 2014-2018

Obec Jatov uskutočnila v uplynulom  
volebnom období tieto investičné akcie...

Výstavba vodovodu III. etapy  na ktorú obec spláca 
záväzok, rekonštrukcia prístupovej cesty do areálu ZŠ 
a MŠ, rekonštrukcia vstupu do budovy obecného úra-
du a bezbariérový prístup, výmena verejného osvetle-
nia v obci, rekonštrukcia obecného  rozhlasu – výmena 
ústredne a reproduktorov, oplotenie  športového  ihris-
ka, kompostéry do domácností, informačné tabule.

Projekty, ktoré sme  
rozbehli...  

Výstavba 12 bytovej jednotky, rekonštrukcia „Domu 
smútku“, rekonštrukcia  komunitného centra , rekon-
štrukcia hasičskej zbrojnice, detské ihrisko – Kendereš, 
úprava a rozšírenie prístupovej cesty na Kendereš 
z cesty I.triedy.

Mladé rodiny...
Čo sa týka zabezpečenia detí a mladých rodín  majú 
v obci zabezpečenú ZŠ s MŠ, ktorej zriaďovateľom je 
obec Jatov. Čo sa týka samotného zabezpečenia bý-

vania pre mladú generáciu som 
rada, že sa podaril postaviť byto-
vý dom s 12 bytovými jednotka-
mi.

V Jatove máme bohatý 
spoločenský život...

V obci máme obecný futbalový 
klub,  ZO Jednoty dôchodcov, 

DHZ ako i spevácky sú-
bor Jatovčanka, ktorý 
má v našej obci hlboké 
korene, čo skvalitňuje 
kultúrne povedomie. 
Jednota dôchodcov je 
neodmysliteľná peče-
ním koláčikov na osla-
vách MDD, na veľko-
nočnej výstave, ale aj na 
pravidelných brigádach 
úpravy areálu domu 
smútku a jeho okolia.
Medzi zaujímavosti 
obce patrí súčasný kos-
tol zapísaný ako poh-
rebná kaplnka v súpise 
Národných kultúrnych 
pamiatok Slovenska. 
Je to jediná rokoková  
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pamiatka v Novozámockom okrese 
a jedna z dvoch existujúcich na Slo-
vensku.
Aj keď sme malou obcou, ale v prá-
ci a spoločenských aktivitách sa vy-
rovnáme mnohým väčším obciam. 
Kultúrny život obohacujú tradičné 
fašiangové slávnosti, spoločný ples, 
prvýkrát sme organizovali veľko-
nočnú výstavu „Privítajme Veľkú 
noc “ spojenú s predajom vlastno-
ručne vyrobených výrobkov, stava-
nie mája, oslavy MDD, koncert Kol-
lárovcov, cyklistické preteky, oslavy 
SNP, koncert „Desmod“. V spolu-
práci s  MAS CEDRON-NITRAVA „Re-
gionálny jesenný  jarmok“. Výročia 
sobášov, posedenie s dôchodcami 
a Mikulášské posedenie. 
Snažíme sa poukázať na dôležitú 
úlohu prezentácie prostredníc-

tvom svojich zvykov, kultúr a tradí-
cií, ktoré predstaví v rámci podujatí 
spevácky súbor Jatovčanka, ktorý 
nás reprezentuje v širokom okolí re-
giónu. Uvedomujeme si dôležitosť 
potreby šírenia tradícií z generácie 
na generáciu. Sú neodmysliteľnou 
súčasťou obecných akcií.
V spolupráci s inými samosprá-
vami vidíme len pozitíva. Medzi 
obcami je skvelá spolupráca. Sme 
malou obcou, a preto uvítame 
každú pomoc aj do budúcna.

Dobrovoľní hasiči v obci...
Nedá mi nespomenúť DHZ, ktorý 
je vždy nápomocný pri organizova-
ní MDD, stavania mája, každoročne 
organizujú brigádu čistenia  obce 
od odpadkov.  V tomto volebnom 
období obec získala pre DHZ–po-
žiarne auto a protipovodňový 
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vozík a každoročnej získanej dotá-
cie dopĺňajú potrebné vybavenie 
hasičskej zbrojnice.
Dobrá je aj spolupráca so ZŠ s MŠ 
na akciách pri recitáciách žiakov, 
tanečnými vystúpeniami.

Šport v našej obci...
V obci máme založený „obecný fut-
balový klub „, ktorý je zaradený do 
8.ligy.
V tomto období sa odohrávajú 
majstrovské zápasy, na ktorých sa 
môžu zúčastňovať všetci fanúšiko-
via športu.  Šport je kultivovaným 
prostriedkom trávenia voľného 
času, plní výchovnú, vzdelávaciu 
i sociálnu úlohu a zároveň upevňu-

je zdravie. Obecný futbalový klub 
je aktívny pri organizovaní futba-
lového turnaju „o pohár starostky 
obce“ a pri rôznych obecných ak-
ciách.

Reprezentácia obce...
Obec Jatov sa zúčastnila v tomto 
roku v Podhájskej na II. ročníku na 
„Dňoch klobás a tradičných špecia-
litách“. Naši občania skvele repre-
zentovali obec i na I. aj na II. roční-
ku.  V   I. ročníku sme získali zlatú 
medailu v súťaži vo výrobe klobás 
a v tomto roku sme získali zlatú me-
dailu v súťaži v príprave varených 
jedál. Zahanbiť sa nedali ani členky 
ZO Jednoty dôchodcov, ktoré na 

obidvoch ročníkoch uvarili skvelý 
lekvár.

Naši seniori... 
Čo sa týka starostlivosti o seniorov, 
každoročne organizujeme v mesia-
ci október akciu „Október – mesiac 
úcty k starším“, kde im pripraví-
me program a malé občerstvenie 
a takto vyjadrujeme seniorom naše 
úprimné poďakovanie a úctu za 
ich prácu i za kladný prínos pri roz-
kvete našej obce. Seniorom, ktorí 
sa nemôžu zúčastniť posedenia 
zo zdravotných dôvodov, tak ich 
doma osobne navštívime.  Pravidel-
ne každý rok navštevujeme priamo 
v domácnostiach jubilantov, ktorí 
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Opustil nás: 
Šimšíková Eva, Pintérová Oľga, Filová Anna, 

Sýkorová Alžbeta, Škandíková Oľga,
Lazebník Miroslav,  Hrubjak Stanislav

Narodili sa: 
Liška Samuel 

Uzavreli manželstvo: 
Zuzana Harnošová a Martin Potočný 

Spoločenská kronika 
obce Jatov

(od júla 2018 – do októbra 2018)

sa dožili krásneho jubilea 90 rokov. 
Zároveň v spolupráci s ZO Jednoty 
dôchodcov organizujeme každo-
ročne i rôzne výlety pre seniorov. 
Služby sociálnej starostlivosti nie 
sú poskytované v našej obci, ale za-
bezpečujeme žiadateľom zarade-
nie do domovov dôchodcov alebo 
do zariadení pre seniorov. 

Naši občania zveľaďujú 
obec...

Naša obec je malou dedinkou 
v ktorej  si myslím, že občania sú 
spokojní , nakoľko sa v obci strieda 
generácia a mladí ľudia zostávajú v 
obci a zveľaďujú ju. 
Nedá mi nespomenúť poslancov, 
ktorí boli zvolení na obdobie 2014 
-2018, a ich spoluprácu. Počas vo-
lebného obdobia boli poslanci ná-
pomocní vo zveľaďovaní obce , či 
už pri rozhodovaní rôznych projek-
tov , ktoré teraz môžem povedať, 
že boli úspešné, ale i pri rôznych 
spoločenských akciách. Mali sme 

skvelú spoluprácu a dúfam, že i do 
ďalšieho volebného obdobia si 
zvolíme poslancov, ktorí budú na-
šej obci pomáhať. Stále trvajúcou 
prioritou aj v ďalšom volebnom 
období je naďalej skrášľovať a roz-
víjať obec.
Vážení spoluobčania, dovoľte mi, 
aby som Vám všetkým poďakova-
la za doterajšiu spoluprácu vo vo-
lebnom období 2014 – 2018.
Ďakujem aj všetkým organizá-
ciám, ktoré boli nápomocné pri 

pravidelnom zveľaďovaní obce 
a organizovaní obecných podu-
jatí. Zároveň všetkým prajem do 
sviatočného dušičkového obdo-
bia veľa zdravia a rodinnej po-
hody v kruhu svojich najbližších. 
A nezabudnite, že 10. novembra 
2018 sa uskutočnia komunálne 
voľby. Prídite si zvoliť svojich zá-
stupcov do obecného zastupiteľ-
stva v našej obci! 

Adriana Matúšeková, 
starostka obec Jatov

Komunálne voľby / november 2018
Kandidátka na starostku obce Jatov 
1. Adriana Matúšeková, 48 r., starostka, Smer – sociálna demokracia

Kandidáti do obecného zastupiteľstva v Jatove.
1. Ján Jozaf, Mgr., 64 r., dôchodca, Smer – sociálna demokracia
2. Dagmar Kružlíková, 47., ekonómka, Kresťanskodemokratické hnutie
3. Stanislav Pintér, 54 r., technický pracovník,  Smer – sociálna demokracia
4. Oľga Szabóvá, Ing., 62 r., ekonómka, Kresťanskodemokratické hnutie
5. Marián Šemrinec, 50 r., strojník, Smer – sociálna demokracia
6. Miroslav Vince, 36 r., manažér dopravy, Smer – sociálna demokracia
7. Marta Zsolnaiová, Ing., 49 r., ekonómka, Kresťanskodemokratické hnutie
8. Daniel Žatko, 52 r., Chemik-Duslo Šaľa, a.s., Smer – sociálna demokracia
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Obec Hul

Zaujímavé historické výročia v našej obci
Ubehlo už: 170 rokov od zrušenia miestneho ,,dereša“, ktorý 
sa nachádzal na panskom dvore pri kaštieli až do roku 1848 
(kedy bolo zrušené poddanstvo). Telesné tresty udeľoval zeme-
pán v závislosti od previne-
nia: 6,10,15 a najviac 25 palíc. 
Previnilca spútal do popru-
hov na dereši a  trestal zeme-
pánsky hajús (tiež tzv. ,,dráb“)
90 rokov od zavedenia novej 
povinnej školskej dochádzky 
(povinná pre všetkých do 14 
rokov).
80 rokov prešlo od postave-
nia nového kríža na cintorí-
ne. Umiestnený bol namiesto 
starého barokového kríža z r. 
1776, ktorý tam stál 162 ro-
kov až do úplného spráchni-
venia. 
80 rokov od premiéry di-
vadelných hier Fr. Urbánka 
,,Hriešnica“ a ,,Strídža spod 
Hája“. Hry nacvičili učitelia 
Fegyvereš, Žatko a Abelovský. 

Boli to posledné hry pred maďarizáciou. 
80 rokov od príchodu maďarských vojakov vlakom do obce, 
kde ich ale nikto nevítal. V Hule prebrali politickú moc. Richtá-

rom však zostal Š. Cvik.
70 rokov od začiatku pôso-
benia kňaza Juraja Holčeka vo 
farnosti.
60 rokov od elektrifikácie obce.
Vybudovanie potrebnej elek-
trickej infraštruktúry v obci 
Hul bolo prevedené pomerne 
neskoro voči iným obciam a to 
až v roku 1958. Do tohto roku 
sa v prvom rade naprávali pozo-
statky škôd z vojny a postupne 
sa začalo budovanie nových ro-
dinných domov. V obci vyrástli 
úplne nové ulice (Majer, Fundu-
še-západná strana, Fíšska cesta, 
Na Vŕšku-východná strana a iné 
časti obce). Touto povojnovou 
výstavbou sa vyplnili takmer 
všetky voľné priestory v pôvod-
ných uliciach. 

uplynulo štvorročné ob-
dobie našej samosprávy v 
obci Hul, možno nie každý 
občan počas tejto doby sú-
hlasil so všetkými našimi 
rozhodnutiami, ale verte, 
že každý z nás sa snažil o 
jej zveľadenie a finančnú 
prosperitu, o čom svedčí 
rozsiahle investovanie do 
potrieb obce a občanov. 
Nebudem vypočítavať 
množstvo aktivít počas 
tohto obdobia, už aj tento 
časopis, že sa Vám môžem 
cez neho prihovárať a do-
stávate tak nové informá-
cie, je novou aktivitou.
Dovoľte mi, aby som 
sa poďakoval  všetkým 
poslancom Obecného za-
stupiteľstva za ich prácu v 
uplynulom volebnom ob-
dobí.  Každý starosta  by 
rád pracoval  s takýmito 

ľuďmi, aj keď nemôžem povedať, že vždy 
sme mali rovnaký názor:
Mgr. Ivan Šeben – zástupca starostu, 
Ing. Andrea Tóthová, Juraj Golha, Pavol 
Zrubec, Mgr. Marcel Prusenko,  Juraj 
Lauro, Vladimír Krajmer a Ing. Lukáš 
Zachar – hlavný kontrolór obce.
Máme nové osadenstvo učiteľského zbo-
ru pod vedením Mgr. Martiny Kissovej a 
omladenie nastalo aj v materskej škole.
Chcem sa poďakovať Vám občanom za 
podporu,  za spoluprácu svojim spolu-
pracovníkom, zástupcom spoločenských 
organizácií a všetkým, ktorí ste akýmkoľ-
vek spôsobom prispeli k zveľadeniu našej 
obce.
Onedlho pristúpite k volebným urnám, 
zvoľte svojich zástupcov zodpovedne, 
pretože to nie je funkcia zištná, ale zod-
povedná. 
 Prajem všetkým ľuďom žijúcim, pochá-
dzajúcim, pôsobiacim, spolupracujúcim 
s našou obcou HUL, veľa zdravia, šťastia, 
lásky a životného optimizmu, aby nikdy 
nezabudli na našu obec.

S úctou   Ing. Pavol Guláš
starosta obce Hul

Vážení spoluobčania, 
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Veselý víkend v obci Hul
Začiatok septembra 2018 sa začal bohatým víkendom, počas 
ktorého sa uskutočnili obecné slávnosti. V sobotu 1.septembra 
2018 bol zorganizovaný už III. ročník Gastrofestivalu. I napriek 
počasiu, ktoré nás spočiatku trošku prekvapilo búrkou, sa 
nakoniec celé súťažné podujatie skončilo znamenite. Oficiálny 
začiatok bol o 12-tej hodine. Prihlásení súťažiaci sa však mohli 
začať pripravovať už od 10-tej hodiny. Tí nezaháľali a naozaj 
sa snažili. Svoje gurmánske umenie prezentovali rôznymi 
chutnými špecialitami. Okoloidúci tak mohli ochutnať slané 
i sladké dobroty. Vyhlásené boli prvé tri miesta. Na treťom 
mieste skončila ZŠ s MŠ Hul s lahodnými rybárskymi špecia-
litami. Na druhom mieste, s chutnou fazuľovicou, bol tím pod 

názvom Game-over. Prvé miesto 
získal tím PaSiMaTi, ktorý si pri-
pravil netradične-tradičnú čínsku 
polievku. Podujatie podporilo aj 
Poľovnícke združenie Žitava – Hul, 
ktorého členovia zadarmo rozdávali 
všetkým výborný guláš a nealko 
nápoje. Druhý víkendový deň – v 
nedeľu sa slávnosť Dňa obce začala 
v poobedných hodinách príhovo-
rom Ing. P. Guláša (starostu obce) 
a vystúpením detí zo ZŠ s MŠ Hul. 
Nasledoval kultúrny program v po-
daní Máňanskej muzičky, miestne-

ho spevokolu vdp. C. Minárika, dychovej kapely Kesanaka, fol-
klórneho súboru Jánošík zo Svitu a tiež záverečného vystúpenia 
hudobnej produkcie Akcent live. Počas nedeľného podujatia sa 
návštevníci mohli pokochať pohľadom na krásne motocykle od 
súkromného zberateľa z Hulu, ktorému patrí aj vďaka za to, že 
ochotne a zadarmo ponúkol možnosť predvádzacích jázd po 
obci. Usporiadatelia nezabudli ani na deti, na ktoré čakali rôzne 
atrakcie v podobe skákacieho hradu či maľovania na tvár, slad-
kých dobrôt a iných. Pre ostatných boli pripravené zabíjačkové 
špeciality a občerstvenie. Obe podujatia sa tešili hojnej účasti a 
ďakujeme všetkým,  ktorí akoukoľvek formou podali pomocnú 
ruku pri organizácii týchto dvoch krásnych podujatí!
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Obecná knižnica Hul
Tento rok bol pre Obecnú knižnicu Hul veľmi zaujímavý. Spomedzi viacerých knižničných akcií spomenieme aspoň dve,  z ktorých 
máme najväčšiu radosť. V podstate ide o dve spolupráce. Jednou z nich je spolupráca so Základnou školou s Materskou škôlkou 
Hul. Podarilo sa nám vyhotoviť krásnu knihobúdku, ktorá sa umiestnila do areálu školy. Jej posolstvo je veľmi jednoduché. Ktokoľ-
vek okoloidúci si môže požičať knihy, ktoré knižnica do búdky venovala. Po prečítaní knihu vráti späť, prípadne namiesto nej môže 
do knihodúdky podarovať nejakú inú. Týmto spôsobom sa snažíme rozšíriť trend čítania aj za múry knižnice. Knihobúdka zožala 
ihneď pozitívnu odozvu. Ak vás tento nápad zaujal, neváhajte a choďte si aj vy dačo pre sebe požičať. Na nasledujúce jesenné i zim-
né obdobie je dobrá kniha vždy vítaná!
Druhá spomínaná spolupráca súvisí s veľmi radostnou správou o tom, že i tohtoročný projekt na rozšírenie knižničného fondu 
bol podporený. Vďaka finančnej podpore z Fondu na podporu umenia sa nám opäť podarilo zakúpiť knihy do našej malej obecnej 
knižnice. Veľkú radosť majú nielen deti, ale aj dospelí, ktorí knižnicu navštevujú. Snažili sme sa vybrať tématický pestrú škálu žán-
rov, aby sme oslovili čo najširšiu škálu čitateľov. Tak sa nám podarilo získať krásnych 131 nových kníh. Za túto podporu sme naozaj 
vďační!

Kandidáti pre voľby starostu obce Hul:
1. Pavol Guláš, Ing.,55 r., starosta, Slovenská národná strana, Smer - sociálna 

demokracia

Kandidáti pre volebný obvod č.1 pre voľby poslancov Obecného 
zastupiteľstva v Huli (vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov):
1. Marián Ďurina, 20 r., študent, Kresťanskodemokratické hnutie,
2. Juraj Golha, 52 r., technik, Slovenská národná strana,
3. Peter Guláš, 60 r., železničiar, Kresťanskodemokratické hnutie,
4. Lukáš Janček, 29 r., technológ, Slovenská n národná strana,
5. Michal Krajmer, Ing.,54 r., technik, Kresťanskodemokratické hnutie,
6. Vladimír Krajmer, 58 r., živnostník, Slovenská národná strana,
7. Barbora Krajmerová, 21 r., študentka, Kresťanskodemokratické hnutie,
8. Kristína Macurová, JUDr., 29 r., právnička, nezávislá kandidátka,
9. Milan Mikla, 57 r., robotník, Slovenská národná strana,
10. Ján Prokop, Ing., 47 r., štátny zamestnanec, Smer – sociálna demokracia,
11. Lucia Repovská, 37 r., poštová doručovateľka, Smer –sociálna demokracia,
12. Margaréta Smatanová, MUDr. 47 r., lekárka, Smer – sociálna demokracia,
13. Ivan Šeben, Mgr., 47 r., manažér, Smer – sociálna demokracia,
14. Pavol Tinák, 29 r., programátor, Spolu – občianska demokracia,
15. Marcel Tomka, 31 r., kuchár, Smer – sociálna demokracia,
16. Andrea Tóthová, Ing., 48 r., štátna zamestnankyňa, Smer – sociálna 

demokracia,
17. Dominik Zemánik, 23 r., logistik, Slovenská národná strana

Zaregistrovaní kandidáti / komunálne voľby 2018
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Cestujúci občania 
obce Hul sa môžu vďaka 
novému chodníku popri 

hlavnej ceste bezpečne 
dostať k železničnej stani-

ci. Chodci prechádzajúci 
po okraji štátnej cesty boli 

ohrozovaní nebezpečne 
jazdiacimi osobnými a 
nákladnými vozidlami.

29. augusta 2018 sa uskutočnil žiacky futbalový turnaj o pohár starostu obce Hul v spolupráci 
so Základnou školou s Materskou školou v Hule. Gratulujeme víťaznému družstvu žiakov ZŠ Hul! 

Do nového školského roku 
vstupovali deti v materskej 

škôlke už s rekonštruovanými 
sociálnymi zariadeniami, kde 
sa konečne odstránili nevy-

hovujúce zastarané inštalačné 
rozvody vodovodu a kanali-
zácie. Taktiež bola vykonaná 
výmena svietidiel v jedálni a 

kuchyni materskej škôlky.

22. septembra 2018 
sa stretli absolventi ZŠ Hul po 
50 rokoch od ukončenia školy. 

Stretnutie spolužiakov sa usku-
točnilo v družnej atmosfére aj 
za účasti guvernéra Národnej 

banky SR Ing. Makúcha. Všetci 
si s radosťou zaspomínali na 

svoje školské časy prežité v 
obci Hul.

Pri príležitosti zahájenia 
činnosti zberného dvora bola 
uskutočnená prednáška o 
spôsobe triedenia a recyklá-
cie odpadov za účasti zbero-
vej spoločnosti a riaditeľky 
organizácii zodpovednosti 
výrobcov.

Poslanci a farská rada obce Hul  
sa rozlúčila s vdp. Mgr. Romanom Galla-
som, ktorý sa počas svojho pôsobenia v 
našej filiálke významne podieľal na oprave 
nášho kostola. Počas spoločného stretnutia 
pri zápise do pamätnej knihy obce a spolo-
čenského posedenia sme poďakovali za jeho 
14-ročné pôsobenie v našej obci. Zároveň si 
dovoľujeme privítať nového vdp. Františka 
Bogdana.

info z obce pripravila: Mgr. Lucia Jančeková
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História obce Mojzesovo siaha až 
do 8. storočia, o čom svedčí nález 
slovanského sídliska. Prvá písom-
ná zmienka pochádza z rou 1273 
a zaujímavosťou je, že obec nesie 
pomenovanie po prvom predse-
dovi Matice slovenskej, biskupovi 
Štefanovi Mojzesovi. Počet obyva-
teľov je približne 1400 a z roka na 
rok stúpa, aj vďaka starostovi Ing. 
Jozefovi Čunderlíkovi, ktorému sa 
už dve volebné obdobia darí obec 
úspešne rozvíjať a zveľaďovať. 
o Ako by ste zhodnotili investič-
né akcie vo volebnom období 
2014 – 2018? Aké významné pro-
jekty sa Vám podarilo uskutoč-
niť, ktoré z nich máte rozbehnu-
té, príp. čo ďalšie sa plánuje? 
- Aj vďaka tomu, že sa snažíme 
reagovať na všetky výzvy z mi-
nisterstiev, týkajúcich sa obce, 
a každoročne žiadame o dotácie 
z Nitrianskeho samosprávneho 
kraja, sa nám podarilo v obci zrea-
lizovať nemálo investičných záme-
rov. 
V roku 2015 sme takto mohli vy-
meniť všetky okná a dvere na telo-
cvični v základnej škole za plastové. 
Na túto akciu sme získali dotáciu 
z Ministerstva školstva vo výške 
33.000.- €. Pokiaľ ide o budovu škol-
skej jedálne, vymenili sme na nej 
dvere a okná, komplexne sme zre-
konštruovali strechu, pričom sme 
z Úradu vlády získali finančný prí-
spevok vo výške 18.000.- € na vý-

menu atiky, okapov, okien 
a zateplenie tejto budovy. 
Na kultúrnom dome sme 
osadili nové plastové dve-
re a výmenu okien a dverí 
za plastové sme zrealizo-
vali aj na obecnom úrade, 
na ktorú nám bola po-
skytnutá dotácia z minis-
terstva financií vo výške 
7.000.- €. V budove obec-
ného úradu sme súčasne 
zrekonštruovali sociál-
ne zariadenia. Keďže sa 
chceme v prostredí, v kto-
rom žijeme, cítiť lepšie a 
zdravšie, začali sme v roku 
2015 s výsadbou zelene – 
ruže, letničky, tuje, listna-
té a ihličnaté stromy sme 
vysadili v intraviláne obce 
a v areáli základnej školy. 
Významnou investíciou 
bolo vybudovanie mul-
tifunkčného ihriska, na 
ktoré nám Úrad vlády po-
skytol nenávratný finanč-
ný príspevok v sume 40.000.- €. 
Verím, že si v tomto ihrisku mládež 
i športoví priaznivci našli obľúbené 
miesto na trávenie svojho voľného 
času. Deťom sme zasa v priesto-
roch materskej školy vybudovali 
pirátsku loď s lezeckými stenami, 
kĺzačkami a preliezačkami. V areáli 
základnej školy sme vytvorili asfal-
tové parkovisko o rozlohe 360 m2. 
V roku 2016 sme pokračovali v prá-

ci urobiť z našej obce miesto, ktoré 
by sme mohli hrdo nazývať svojím 
domovom. Dokončili sme stavbu 
„pozemkové úpravy v k.ú. Mojze-
sovo – spoločné zariadenia a opat-
renia“, v rámci ktorej sme vybudo-
vali asfaltové cesty v nezastavanom 
území obce o dĺžke 4 907 metrov 
a vysadilo sa 1 608 listnatých stro-
mov a 1 130 kríkov. Na uvedenú 
stavbu bol obci schválený nená-
vratný finančný príspevok vo výške 

Obec Mojzesovo
„Mojzesovo sa radí medzi obce Slovenskej republiky  

s vysokým ratingom,“ hovorí starosta obce Ing. Jozef Čunderlík.

Nová jedáleň pre deti v materskej školeNové sociálne zariadenia v materskej škole

Ing. Jozef Čunderlík
starosta obce Mojzesovo

Žurnál z našich obcí 33„...časopis, ktorý osloví občana...”



890 023,40.- €, spoluúčasť obce 
na tomto projekte bola nulová. 
Úspešným zámerom bolo zís-
kanie nenávratného finančné-
ho príspevku vo výške 3.900.- 
€ na rozvoj žiakov v oblasti 
telesnej a športovej výchovy 
(vybavenie telocvične). Tento 
projekt spolufinancovala obec 
čiastkou 390.- €. Z Nitrianskeho 
samosprávneho kraja sme do-
stali dotáciu na podporu a roz-
voj športu a kultúry vo výške 
1.700.- € a 1.200.- € na verejné 
informačné systémy a označe-
nia. Dokončili sme šatňu pre 
multifunkčné ihrisko, v ktorej 
sme spravili novú dlažbu, ob-
klady, sprchy a toalety v celko-
vej investícii 4.390.- €. Koncom 
leta sme dokončovali stavebné 
práce na miestnom futbalo-
vom ihrisku, kde obec prefi-
nancovala  6.700.- €. Do proti-
povodňových opatrení v časti 
obce „Balota“ sme investovali 
1.650.- €. V obci sme dobudova-
li chodník od Družstevnej ulice 
po Základnú školu a od kosto-
la po koniec obce smerom na 
Úľany nad Žitavou. Náklady na 
celkovú výstavbu chodníka či-
nili 21.200.- €. V roku 2016 sme 
sa zamerali aj na dokončenie 
rekonštrukcie jedálne, najmä 
vnútorných priestorov, čo nás 
vyšlo 9.100.- €. Upravili sme tu 
okolie, položili zámkovú dlažbu 
pred vchodom do posilňovne 
a jedálne s celkovými nákladmi 
vo výške 2.440.- €.
Rok 2017 bol rokom, kedy sme 
uskutočnili kompletnú rekon-
štrukciu interiéru telocvične 
v našej Základnej škole Mojze-
sovo – Černík. Tá pozostávala 
z celkovej výmeny elektroinšta-
lácie v budove, z odstránenia 
havarijného stavu sociálnych 
zariadení a šatní, úplne nového 
rozvodu vody a kanalizácie. Na túto 
rekonštrukciu obec získala dotáciu 
z ministerstva školstva vo výške 
35.972.- €. Vnútorné priestory telo-
cvične sú aj vďaka riaditeľovi Paed-
Dr. Stanislavovi Petrášovi dokonale 
zrenovované. Ďalším kúskom, kto-
rým sa mohla škola pochváliť, bolo 
vybudovanie športovo-tanečnej 
miestnosti. V areáli ZŠ bolo polože-
ných 950 m2 zámkovej dlažby a pre 
najmenších škôlkarov sme vybudo-
vali v areáli Materskej školy Vlnka 
asfaltové dopravné ihrisko, ktoré-
ho výška investície bola 1.950.- €. 

V spolupráci s miestnou základnou 
školou sme tiež dali vyasfaltovať 
vjazd pre autobus pred ZŠ a vjazd 
k školskej jedálni v hodnote 4.500.- 
€. Na futbalovom ihrisku sme vybu-
dovali prístrešok, vďaka ktorému 
môžeme organizovať rôzne kultúr-
ne a spoločenské podujatia, ako 
napríklad Obecné slávnosti, Medzi-
národný deň detí a najmä futbalové 
turnaje. Tu obec v roku 2017 prein-
vestovala 26.900.- €.
Začiatkom roka 2018 sme sa pustili 
do čiastočnej rekonštrukcie kultúr-
neho domu. Išlo najmä o komplet-
nú výmenu sociálnych zariadení, 

prerobenie vstupnej haly a 
priestoru na odkladanie kabá-
tov, osadenie nových vstup-
ných dverí do sály a vchodo-
vých dverí a okna pri vstupe. 
Na prístavbe kultúrneho domu 
sme vymenili atiku a strechu, 
v kuchyni sme spravili nové 
omietky a svietidlá. Celkovo 
sme tu preinvestovali 44.600.- 
€. Výmena atiky a strechy sa 
realizovala tiež na budove 
obecného úradu a telocvični, 
pričom spolu s týmto boli me-
nené aj bleskozvody na oboch 
budovách. V budove obecné-
ho úradu sme zmodernizovali 
kanceláriu zamestnankýň, na 
vinohradoch sme postavili prí-
strešok pri soche sv. Urbana. Za 
rok sme na všetky tieto akcie 
preinvestovali 96.570.- €. Časť 
z investícií bola hradená z do-
tácií v celkovej výške 35.500.- €. 
V roku 2018 sa zateplenia doč-
kala i budova obecného úra-
du, kde sme na chodbe znížili 
strop a vymenili svietidlá. Na 
tento zámer sme získali dotá-
ciu z ministerstva financií vo 
výške 19.000.- €, pričom cel-
kové náklady boli 25.060.- €. 
V areáli materskej škôlky sme 
navyše postavili pre deti zá-
hradný domček v cene 2.970.-
€. Pod prístreškom sme na 
futbalovom ihrisku vybudovali 
tribúnu, resp. javisko, a zrekon-
štruovali sme sociálne zaria-
denia, čo nás celkovo vyšlo na 
7.200.- €. Za zmienku tiež stojí 
tohtoročné ocenenie Minister-
stva školstva, vedy výskumu a 
športu SR pre našu Základnú 
školu Mojzesovo-Černík, ktoré 
sme prevzali spolu s riadite-
ľom školy PaedDr. Stanislavom 
Petrášom za prítomnosti mi-
nisterky školstva SR Martiny 
Lubyovej a podpredsedníč-

ky výboru NR SR pre vzdelávanie, 
vedu, mládež a šport Evy Smolíko-
vej. Týmto ocenením získala škola 
športové vybavenie v hodnote viac 
ako 4.700.- € od Národného špor-
tového centra v Bratislave. Je toho 
dosť, čo sa nám podarilo zrealizo-
vať. Ale je aj veľa toho, čo nás čaká... 
o Aká je v obci občianska vyba-
venosť? Ako sa obec/mesto stará 
o deti, mladé rodiny? Majú obča-
nia možnosť realizovať sa v špor-
te a fungujú tu i nejaké kultúrne 
organizácie?
- Myslím si, že občianska vybave-

Zateplená budova Obecného úradu Mojzesovo

Rekonštrukcia Kultúrneho domu 

Rekonštrukcia Kultúrneho domu 
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nosť celkom dostatočne pokrýva 
potreby obyvateľov obce Mojzeso-
vo. Ako som spomínal, obec poskyt-
la nemálo finančných prostriedkov 
do rekonštrukcie miestnej základ-
nej a materskej školy, pričom sme 
sa snažili zveľadiť aj ich okolie. Mla-
dé rodiny a najmä naše najmenšie 
deti podporujeme finančným prí-
spevkom vo výške 200.- € v rámci 
dlhoročnej tradície uvítania malých 
občiankov. Pokiaľ ide o kultúrnu 
stránku našej obce, od roku 2012 tu 
funguje pod záštitou miestnej zák-
ladnej školy detský folklórny súbor 
Bablnka, ktorý repre-
zentuje nielen školu, ale 
i celú našu obec. V obci 
pritom dlhoročne fun-
gujú organizácie ako 
MO Slovenského zväzu 
záhradkárov, Poľovná 
spoločnosť Mojzesovo, 
Obecný športový klub, 
ZO Slovenského zväzu 
chovateľov, Červený 
kríž a Slovenský orol. 
o Napĺňa spoločen-
sko-kultúrny život 
v obci potreby všet-
kých občanov? 
- Spoločenský a kultúr-
ny život v obci Mojzeso-
vo je každoročne boha-
tý na rozličné podujatia, 
ktoré sú vždy smerova-
né na širokú verejnosť, 
od tých najmenších až 
po seniorov. Od roku 
2014 sme započali tra-
díciu obecnej zabíjačky 
spojenej s veselicou. Je 
to zakaždým vynikajú-
ca akcia, hlavne vďaka 
sponzorom... Zaujíma-
vými sú rozhodne veľ-
konočné tvorivé dielne 
v sále kultúrneho domu, 
kde si návštevníci môžu 
pozrieť výtvory našich 
šikovných a talentova-
ných detí. V predvečer 
1. mája pravidelne staviame Máj, 
o niekoľko dní neskôr si pripomí-
name Deň matiek a koncom toh-
to mesiaca požehnávame vinice 
a okolie. Začiatkom júna organi-
zujeme Medzinárodný deň detí 
a s ním spojené rybárske preteky. 
Svoje miesto v kultúrnom živote na-
šej obce majú nepochybne Obecné 
slávnosti, na ktorých zaznievajú 
piesne od rôznych hudobných 
a folklórnych skupín, a ukrátené nie 
sú ani deti. Zo športových poduja-

tí si svoju tradíciu vo futbalovom 
živote obce udržiavajú „Memoriál 
Petra Kajanoviča a Andreja Vašeka“ 
a turnaj v minifutbale, a nevyne-
chávame ani súťaž vo varení gulá-
šu, ktorého prvý ročník odštartoval 
v roku 2015. Letné prázdniny patria 
ako vždy detskému táboru „Baoba-
bovo“, ktorý má veľmi dobré ohlasy 
a jeho cieľom je získať nielen nové 
zážitky a spomienky, ale i priateľ-
stvá. V septembri pokračujeme 
Výstavou ovocia, zeleniny, kvetov 
a zvierat a tento mesiac završujeme 
hodovými slávnosťami. V novem-

bri pravidelne vítame našich naj-
menších občiankov a na začiatku 
adventného obdobia slávnostne 
svätíme adventný veniec v srdci 
obce. Nasleduje vítanie Mikuláša 
a v druhý decembrový týždeň ot-
várame Vianočné trhy. Myslím si, že 
v porovnaní s ostatnými obcami je 
náš kultúrny rok bohatý a pestrý.  
o Aká je pomoc a súdržnosť ob-
čanov, ak ide o obecné akcie? 
- Keďže obec Mojzesovo organizu-
je počas celého roka nespočetné 

množstvo akcií a podujatí, viaceré 
z nich sa nám darí realizovať len 
vďaka aktívnej pomoci občanov a 
sponzorov, za čo som im nesmier-
ne vďačný, pretože len s ich ocho-
tou a nadšením sa dá v Mojzesove 
toho urobiť ešte veľmi veľa, a to 
nielen po spoločensko-kultúrnej 
stránke. Jedným z pekných príkla-
dov spolupráce našich občanov 
bola tento rok účasť a reprezentá-
cia našej obce na Gastrofestivale 
v Komoči 2. až 4. augusta, kde vo 
varení súťažilo 250 družstiev. Jedlá 
hodnotili uznávaní kuchári ako Ja-

roslav Žídek, Vojto Artz, 
Laszló Benke alias Laci 
básci a ďalší porotcovia, 
preto nás veľmi pote-
šilo, že sme v kategórii 
rybích jedál obsadili 
prvé miesto a získali tak 
cenu zlatej varešky, a vo 
voľnej kategórii mäsi-
tých jedál sme obsadili 
tretiu priečku so ziskom 
bronzovej varešky. Za-
čiatkom októbra sme 
sa so žiakmi našej zák-
ladnej školy zúčastnili 
Podhájskych dní klobás 
a tradičných špecialít, 
kde sme vo všetkých 
kategóriách, či už vo vý-
robe klobás, kapustnice 
alebo gulášu, obsadili 
prvé priečky. Ďalším 
príkladom súdržnosti 
občanov sú nepochyb-
ne Obecné slávnosti a 
obecná zabíjačka, ktoré 
môžeme realizovať len 
za pomoci sponzorov. 
Aj touto cestou by som 
sa im veľmi rád poďako-
val za to, že im záleží na 
tom, čo sa v obci deje, 
a že svojou iniciatívou 
prispievajú k tomu, aby 
sme sa tu všetci mali 
dobre. Poďakovanie 
patrí samozrejme všet-

kým občanom a členom organizá-
cií, ktorí aj svojou osobnou účasťou 
napomáhajú obecným podujatiam 
alebo sa aktívne podieľajú na zveľa-
ďovaní našej obce. Takýmto príkla-
dom sú svojpomocné brigády čle-
nov Obecného športového klubu 
v športovom areáli, vybudovanie 
street workoutového ihriska člen-
mi Slovenského orla  a obnovenie 
kaplnky sv. Urbana a kaplnky Panny 
Márie ochotnými dobrovoľníkmi. 
o Ako obec podporuje šport?

Preliezky v areáli materskej školy

Multifunkčné ihrisko
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- Na podporu športu v obci využí-
vame okrem finančných prostried-
kov obce i dotácie na športové 
a kultúrne podujatia z Nitrianskeho 
samosprávneho kraja. Za uplynulé 
volebné obdobie sme na tieto úče-
ly získali dokopy 6.710.- €. Obec sa 
snaží futbalový areál naďa-
lej zveľaďovať, aby doká-
zal napĺňať nielen potreby 
hráčov, ale aj futbalových 
priaznivcov. Dôkazom 
toho bolo vybudovanie 
prístrešku na futbalovom 
ihrisku, postavenie tribú-
ny a rekonštrukcia sociál-
nych zariadení. 
o Záujem by nemal 
byť len o mladých, ale 
i o tých starších... Je 
o seniorov v obci dosta-
točne postarané? 
- Pre seniorov počas ce-
lého roka organizujeme 
rôzne púte a výlety. Od 
roku 2015 sme pre senio-
rov zorganizovali zájazdy 
na Turičnú svätú púť do 
Starých Hôr, národnú púť 
k Sedembolestnej Panne 
Márii v Šaštíne, púť do 
Žarošíc, turistické výlety 
do Vysokých Tatier, kde 
sme naplánovali dve túry, 
ktorých sa zúčastnila mlá-
dež i seniori. Okrem tohto 
zabezpečujeme rozvoz 
liekov a stravovanie dô-
chodcov formou donášky. 
Plánovaným vybudova-
ním nového zdravotného 
strediska by sme chceli 
zriadiť aj denný stacionár 
pre seniorov. 
o Ako by ste zhodnotili 
celkovú úroveň života a fungo-
vania obce od nástupu do funk-
cie?
- Rád by som to nechal na posú-
denie občanmi. Vizitkou zodpo-
vednej práce obce Mojzesovo však 
bolo v roku 2016 udelenie PEČATE 
rozvoja obcí a miest. Naša obec sa 
tak zaradila medzi obce Slovenskej 
republiky s vysokým ratingom. Má 
to veľký význam nielen pre Moj-
zesovo, ale aj pre jeho obyvateľov, 
pretože vďaka tomu sa stávame 
pre investorov a iné subjekty dôve-

ryhodným partnerom. Tento trend 
sa určite budeme snažiť udržať aj 
v budúcnosti.
o Kam by sa malo uberať ďalšie 
smerovanie obce?
- V súčasnosti má obec rozpraco-
vané viaceré projekty. Projektovú 
dokumentáciu máme pripravenú 

na zateplenie kultúrneho domu, 
kde na výmenu okien sme dosta-
li z ministerstva financií dotáciu v 
sume 7.050.-€. Ďalšia projektová 
dokumentácia je určená pre zberný 
dvor, pričom na jeho vybudovanie 
sme začiatkom tohto roka podali 
žiadosť o nenávratný finančný prí-
spevok vo výške 661.600.-€. Táto 
výzva ešte nie je uzatvorená, no 
na zberný dvor už máme v súčas-
nosti vydané stavebné povolenie. 
V štádiu riešenia je aj kanalizácia 
a máme spracovanú projektovú 

dokumentáciu na výstavbu nové-
ho zdravotného strediska. Nedáv-
no nám na oba tieto zámery bolo 
vydané územné rozhodnutie, mo-
mentálne pripravujeme žiadosti na 
stavebné povolenie. 
Ako som už spomínal, je toho veľa, 

čo sa v obci stihlo za uply-
nulé volebné obdobie 
zrealizovať, no takisto je 
veľa vecí, ktoré nás ešte 
čakajú. V budúcnosti by 
sme určite chceli realizo-
vať tieto projekty: zatepliť 
a vykonať vnútornú rekon-
štrukciu kultúrneho domu 
– sálu, kuchyňu, skladové 
priestory, javisko, a v are-
áli základnej školy zatep-
liť telocvičňu. Prioritou je 
vybudovanie zdravotné-
ho strediska, v rámci kto-
rého by fungoval denný 
stacionár pre seniorov. 
Radi by sme vybudovali 
nové autobusové zastávky 
a nový chodník ku kosto-
lu od „Kútu“. Na cintoríne 
by sme chceli vybudovať 
nové chodníky, urnový 
háj, a zrekonštruovať dom 
smútku. Futbalové ihrisko 
by potrebovalo nový zav-
lažovací systém a tribúnu. 
Čo najskôr by sme chceli 
realizovať i opatrenia pred 
návalovým dažďom v ulič-
kách, ktoré sú pravidelne 
zaplavované pri dlhšie tr-
vajúcich návalových daž-
ďoch. Verím, že spoločný-
mi silami a s vierou, že to 
robíme pre seba, aby sa 
nám v obci krajšie a mo-
dernejšie žilo, sa nám plá-

nované úlohy podaria uskutočniť a 
zrealizovať.
o Záverečné slová starostu sme-
rom k občanovi
- Rád by som sa touto cestou po-
ďakoval všetkým, ktorí sa pričinili 
o bezproblémový chod našej obce, 
ako i poslancom obecného zastupi-
teľstva... Aj vďaka nim sme spoloč-
nými silami dosiahli vytýčené cie-
le. Ďakujem za podporu a prajem 
všetkým veľa úspechov a šťastnú 
ruku pri voľbách!

-maja- 

Detské preliezky za obecným úradom

Prístrešok na viniciach pri Sv. Urbankovi
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„Na jeseň dominujú v účesoch žiarivé jesenné farby,“  
hovorí o aktuálnych trendoch vo vlasovej kozmetike kaderníčka Katka Valentová.

Kaderníctvo Katka funguje v Mojze-
sove už jedenásť rokov a  šikovnú ka-
derníčku Katku Valentovú teší, že sa 
u nej viacerí zákazníci cítia ako doma. 
V príjemnej a útulnej atmosfére si to-
tiž môžete dať nielen ostrihať vlasy 
či spraviť účes, ale k  dispozícii máte 
tiež kozmetiku, predlžovanie vlasov, 
mihalníc a  modelovanie gélových 
nechtov. V  rozhovore nám prezradila 
nielen to, aké účesy a farby prevažujú 
v jesennom období, ale aj to, ako je to 
so starostlivosťou o naše vlasy v zime.
o Aké odtiene a  strihy sú v  tomto 
období najviac žiadané a aké sú naj-
novšie trendy vo vlasovej kozmetike?
- Momentálne prevládajú melírova-
né odtiene, akoby od slnka vyťahané, 
s tým, že sa preferujú skôr prirodzené 
tóny. Najviac teda využívam melíre. 
Farby sa používajú skôr na doťuknu-
tie žiadaného tónu, či už chce niekto 
bledšie alebo tmavšie vlasy... Existujú 
však aj „funny“ odtiene, resp. pastelové 
farby, ktoré skúšajú skôr mladšie diev-
čatá, nie sú to ale veľmi trvácne farby. 
Väččšinou sa snažím docieliť takú far-
bu vlasov, aby s tým zákazníčka doma 
nemala veľa starostí a aby sem na dorá-
banie nemusela chodiť každý mesiac... 
Mojím cieľom totiž je, aby aj zafarbené 
vlasy vyzerali prirodzene. 
o Prišla jeseň a s ňou nové štýly úče-
sov. Čo podľa teba letí v  tomto roč-
nom období? 
- Na jeseň určite jesenné farby. Aktu-
álne sú veľmi žiarivé oranžové odtiene, 
sú veľmi pekné a niekomu sa takýto 
odieň farby vlasov naozaj hodí. V pod-
state sú v kurze rôzne odtiene hnedej, 
gaštanovej až po medené a  medeno-

hnedé tóny. Pokiaľ ide o účesy, všimla 
som si, že si ženy dávajú skracovať vla-
sy, približne po plecia. Uprednostňujú 
sa jemné vlny, voľnejší, resp. ležérnejší 
štýl... V poslednom čase sa upúšťa od 
striktného účesu, ktorý musí byť pres-
ne rovnomerne zastrihnutý.
o Po jeseni nasleduje chladné zimné 
obdobie, ako by sme sa o svoje vlasy 
mali starať v zime?
- Tak ako v lete, aj v zime sú vlasy veľ-
mi krehké, treba ich vyživovať a  hy-
dratovať. Veľmi dobré sú vlasové kúry, 
ktoré hlbšie prenikajú do vlasu. Vlas je 
vtedy nabudený a pevný, a keď je oba-
lený hydratačným krémom, vonkajšie 
vplyvy naň nemajú dosah. Vlasy nie 
sú také krehké a lámajúce. Ja po kaž-
dom umytí odporúčam dať si na ne 
masku a táto kúra by sa mala opako-
vať aspoň raz za týždeň či za mesiac. 
V mojom kaderníctve používam znač-
ku Nashi, ktorej kvalitu si moje zákaz-
nížky chvália a  majú ju už odskúša-
nú. Pre dobrý výsledný efekt je veľmi 
vhodné striedavé obmieňanie farbenia 
a  tejto kúry aspoň každé 2-3 týždne. 
Počas nej sa totiž farba vlasov obnoví. 
Zákazníčky si teda nemusia dať farbiť 
vlasy hneď, ale môžu využiť kúru, kto-
rá toto následné farbenie oddiali. 
o So zimou prichádza sezóna stužko-
vých slávností, zábav a plesov. V tom-
to čase si zrejme veľmi 
vyťažená, aj pokiaľ ide 
o  tvorbu a  vymýšľanie 
účesov. Idú k  tebe ľudia 
s  jasnou predstavou ale-
bo nechajú na tebe, čo 
im vymyslíš?
- Najradšej mám ľudí, 
ktorí ku mne prídu a po-
vedia: „Rob, čo chceš.“ 
Najviac však musím vy-
mýšľať vtedy, keď ku mne 
opätovne chodia tí istí 
ľudia. Aby som neopa-
kovala stále ten istý účes, 
snažím sa vymyslieť vždy 
niečo nové. Na druhej 
strane je to dobré, pretože 
keď prídu viackrát a majú 
vyskúšaných viac účesov, 
vedia potom presne po-
vedať, v  ktorom sa cítia 
najlepšie. Väčšinou ale 
nemajú jasnú predstavu a 
nechávajú si poradiť odo 
mňa. Je to zrejme aj tým, 
že tu ako kaderníčka pô-
sobím už niekoľko rokov. 

o V kaderníctve sa venuješ už skoro 
všetkému. Kozmetike, modelovaniu 
gélových nechtov, predlžovaniu vla-
sov a mihalníc – pribudlo k  tomuto 
ešte niečo?
- Nie, nepribudlo, je tu toho viac než 
dosť. Skôr by som povedala, že ľudia 
sa naučili viac kupovať Nashi kozme-
tiku, o  ktorej vedia, že je dobrá a  sú 
s ňou spokojní. Strihanie vlasov je ale 
základ. Tie ostatné služby ponúkam 
hlavne z  toho dôvodu, že vychádzam 
v ústrety tým, ktorí si ich žiadajú. Vi-
dím, že sú radi, keď tu nájdu všetko 
pod jednou strechou. A veľmi ma teší, 
keď si sem prídu ľudia len tak pose-
dieť a  porozprávať sa. To je pre mňa 
povzbudením, že sa tu cítia tak dobre 
ako doma. 

-maja-

Mojzesovo 64
email: 

katkavalentov@centrum.sk
tel. č. 

0905 968 406
FB: Kaderníctvo 

Katka, kozmetika
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Sviatok Všetkých svätých, ale aj Vianoce trávia Harabinovci spolu – ako rodina.

„Je dôležité  udržiavať tradície, ktoré spájajú rodinu 
a odovzdať tak deťom akýsi pevný bod na zemi“, 

hovoria manželia Harabinovci.

Prezidentské voľby na Slovensku sú predo dvermi a s nimi aj 
šanca zvoliť si na post hlavy nášho štátu osobnosť, ktorá bude 
hodná pomenovania prezident Slovenskej republiky. Na 
druhej strane si treba uvedomiť, že aj prezident je človek, 
ktorý má svoju rodinu, svojich najbližších a chtiac-nechtiac 
jeho funkcia ovplyvní aj ich životy. Minimálne jeho manželky.
V parlamentnej demokracii nemá manželka hlavy štátu 
také významné postavenie ako v krajinách s prezidentským 
systémom. Slovenská republika nemá povinnosti „prvej 
dámy“ nikde ukotvené a presne definované. Zatiaľ čo v USA 
má manželka prezidenta vlastný personál, priestory v Bielom 
dome a dokonca aj vlastný rozpočet, Slovensko oficiálne 
inštitút „prvej dámy“ nemá. Takýto pojem neobsahuje ani 
Ústava Slovenskej republiky, ani iné dokumenty. No to nič 
nemení na tom, že manželka slovenského prezidenta stále 
zostáva ženou svojho muža, a teda jej stálou úlohou je 
podporovať ho a aj reprezentovať. 

Kto pozná muža lepšie než jeho žena? A platí to aj 
v prípade, že sa ten muž stane prezidentom.  GABRIELA 
HARABINOVÁ, stavebná inžinierka, mama dvoch 
dospelých dcér, je manželkou najvážnejšieho kandidáta 
na post prezidenta Slovenskej republiky JUDR. ŠTEFANA 
HARABINA. Počas 25 rokov manželstva stála pri svojom 
mužovi, keď bol vo funkcii predsedu Najvyššieho súdu 

Slovenskej republiky, podpredsedu slovenskej vlády 
a ministra spravodlivosti, či „len“ sudcu Najvyššieho 
súdu.  

„Keby som ho nestretla, život by mi prekĺzol pomedzi 
prsty,“ povedala pre magazín Elle prvá dáma Francúzska 
Brigitte Macronová. Aký by bol Gabikin život bez Štefana?

„Ťažko povedať, všetko sa deje pre niečo. Som však rada, že 
sme sa stretli a že je nám dopriate spolu žiť,“ hovorí Gabriela 
Harabinová. 

o Všade vo svete je dobrým zvykom, že prvé dámy 
majú isté protokolárne povinnosti nasledujú 
svojich manželov na služobných cestách, prijímajú 
zahraničné návštevy a zvyčajne sa venujú 
charitatívnym projektom. Manželka súčasného 
prezidenta je však niečo ako pani Columbová. Všetci 
o nej vedia, ale nikto ju nevidel. Ako vnímate úlohu 
prvej dámy Vy? Máte nejaký plán, projekt prípadne 
vzor? 
- Budem hovoriť iba o sebe, nechcem nikoho hodnotiť. Ja 
zostanem sama sebou a budem robiť to, čo doteraz. Vždy 
som svojho muža podporovala a stála pri ňom, na tom sa 
nič nezmení. O nejakých konkrétnych plánoch som zatiaľ 
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nerozmýšľala, to budem riešiť, keď to bude aktuálne. 
Milujem deti, takže určite sa budem snažiť im pomáhať 
a svoje aktivity sústredím na ne.
o Štefan Harabin nie je na slovenskej politickej scéne 
nováčikom, Vy ste však neboli verejne známou 
osobou. To sa zmení. Dnes sa médiá zaoberajú 
iba Vašim manželom, hoci je jasné, že to nejde 
mimo Vás, no v pozícii prezidentovej manželky 
budete v hľadáčiku aj Vy. Čo si budeme nahovárať, 
mainstream Vášho muža dusí, neprajníci budú aj 
potom... 
- Na manžela útočia už takmer 20 rokov, dolieha to na celú 
našu rodinu. Nie sme s tým celkom vyrovnaní, lebo tie útoky 
vždy nanovo zabolia, no snažíme sa s tým žiť. Takže z médií 
nejaké obavy nemám, pretože vždy budú aj také, ktoré ako 
pracovný nástroj používajú znevažovanie osoby za každú 
cenu.
o Rozprávate sa s mužom aj o politike?
- Bežné veci áno, ale taký prehľad ako manžel, samozrejme, 
nemám. Niekedy však chce poznať laický názor, pochopiť 
vec aj zo ženského uhla pohľadu, takže debatujeme a môj 
úsudok si cení. Navyše, my ženy, niektoré veci neomylne 
intuitívne cítime, čo múdri muži vedia...
o Čím Vás zaujal pred rokmi?
- Bol starostlivý a obetavý. Staral sa o syna Braňa, venoval 

sa aj práci, aj rodine, mal množstvo povinností, no vždy bol 
pozitívne naladený. A to sa mi páčilo.
o Manžel vraj rád varí. Varíte spolu? Čo najradšej?
- Dnes by som skôr povedala, že rád varil. Lebo dnes varím 
väčšinou ja. No musím povedať, že jedlá, ktoré ma on naučil, 
tie stále ochutnáva a dáva im finálnu bodku. Veľmi rád má 
kapustovú polievku, strapačky, fučku, také tie jednoduché 
slovenské jedlá. Naučil ma výbornú kapustovú prílohu 
k mäsu, ktorá sa pripravuje z dusenej kapusty, zemiakov, 
polieva sa škvarkami... 
o Čo Vám dokáže zlepšiť náladu a ako sa bránite 
stresu?
- Najlepší nabíjač energie je náš malý vnuk Vilko. Stačí mi 
hodinka s ním a mám energie na rozdávanie.
o Teraz bude sviatok Všetkých svätých, čakajú nás 
Vianoce.  Ako ich trávia Harabinovci?
- Manželovi rodičia nežijú roky,  ja mám už len mamu, 
takže chodíme pravidelne na hroby do Tatier, do Ľubice, 
Hranovnice... Navštevujeme rodinu, je to tak každý rok, no 
nielen na sviatky. A Vianoce trávime pravidelne celá rodina 
u mojej mamy. Myslím si, že je dôležité  udržiavať tradície, 
ktoré spájajú rodinu a odovzdať tak deťom akýsi pevný bod 
na zemi.

-R-
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„Žiak po absolvovaní nášho štúdia je priamo pripravovaný 
ihneď nastúpiť do zamestnania,“ hovorí riaditeľ Strednej odbornej 
školy hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch Ing. Miroslav Bohát.

Ak chcú mať žiaci po skončení strednej školy istotu dobrého 
zamestnania, mali by už vopred myslieť na to, pre aké štúdium 
sa rozhodnú. V súčasnosti sú v kurze stredné odborné školy, 
ktoré ponúkajú študijného odbory v systéme duálneho vzde-
lávania v  spolupráci so zamestnávateľom. Jednou z  takýchto 
škôl je i Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu v 
Nových Zámkoch. Už počet žiakov 564, ktoré škola dnes má, 
hovorí o tom, že o študijné odbory so zameraním na obchod, 
hotelové služby a spoločné stravovanie je veľký záujem. Viac 
nám o tejto škole a systéme duálneho vzdelávania prezradil jej 
riaditeľ Ing. Miroslav Bohát. 
o Skúste na začiatok Vašu školu čitateľom a záujemcom o 
štúdium trochu predstaviť... 
Škola vznikla v roku 1994. Od svojho vzniku prešla význam-
nými obdobiami rozvoja. Niekoľkokrát zmenila názov a zria-
ďovateľa, vždy však kládla dôraz na kvalitnú prípravu mla-
dých ľudí s  cieľom ich ďalšieho uplatnenia sa na trhu práce. 
Škola sa postupne vyprofilovala na oblasť obchodu, podnika-
nia, spoločného stravovania, cestovného ruchu a hotelierstva. 
Dnes má škola významné postavenie v tejto oblasti v našom 
regióne a  je nositeľom značky kvality „Centrum odborného 
vzdelávania v  oblasti cestovného ruchu, hotelových služieb 
a obchodu“ s garanciou Republikovej únie zamestnávateľov.
o Aké je zameranie Vašej školy? Na aké študijné odbory sa 
môžu žiaci prihlásiť? 
Škola je prioritne zameraná na hotelové služby a obchod. So 
zameraním na hotelové služby ponúkame pre žiakov základ-
ných škôl štúdium v 5-ročnom študijnom odbore hotelová 
akadémia a v 3-ročných učebných odboroch čašník, servírka, 
kuchár a  hostinský, hostinská. Absolventi týchto učebných 
odborov môžu pokračovať v nadstavbovom štúdiu spoločné 
stravovanie, v ktorom získajú maturitné vysvedčenie. Ďalej 
ponúkame študijné odbory so zameraním na obchod, 4-ročný 
študijný odbor obchod a podnikanie, 4-ročné študijné odbory 
pracovník marketingu a obchodný pracovník, v ktorých majú 
žiaci  možnosť štúdia v  systéme duálneho vzdelávania. Ab-
solventi našich študijných odborov ale i iných stredných škôl 
môžu pokračovať v ďalšom štúdiu na našej škole a to formou 
vyššieho odborného štúdia v  študijných odboroch financie 
a cestovný ruch. Absolventi týchto študijných odborov končia 
absolventskou skúškou,  získajú absolventský diplom a majú 
právo používať za menom titul DiS - diplomovaný špecialista.
o Kedy a z akého dôvodu ste sa rozhodli pre systém duálne-
ho vzdelávania? 
Do systému duálneho vzdelávania sme sa zapojili ako jedna 
z prvých škôl v rámci národného projektu „Rozvoj stredné-
ho odborného vzdelávania“ pod gesciou 
Štátneho inštitútu odborného vzdelá-
vania už v roku 2015, kedy bol aj prijatý 
Zákon o odbornom vzdelávaní. V rámci 
tohto projektu sme overovali zavádzanie 
systému duálneho vzdelávania v  učeb-
nom odbore hostinský, hostinská. Dnes 
máme žiakov v  duálnom vzdelávaní 
v  študijnom odbore pracovník mar-
ketingu a  žiaci sa pripravujú pre veľké 
obchodné reťazce COOP Jednota a  dm 
drogérie markt.
o Ako sa o systém duálneho vzdeláva-
nia zaujímajú rodičia a žiaci? 
Zo strany rodičov a žiakov záujem o štú-
dium v duálnom vzdelávaní každým ro-

kom rastie. Rodičia sa zaujímajú o možnosti tejto formy štú-
dia a tiež o benefity, ktoré ponúkajú zamestnávatelia na Dni 
otvorených dverí na našej škole. Žiak už počas štúdia si môže 
privyrobiť, teda získať finančnú odmenu za produktívnu prá-
cu, získať podnikové štipendium a  iné hmotné benefity, ako 
napríklad stravovanie a pracovné oblečenie zadarmo. 
o Čo všetko sa žiaci zapojení do duálneho vzdelávania 
môžu naučiť? Okrem  toho prepojenia teórie s praxou...
Zamestnávateľ si priamo vychováva žiaka pre svoje vlastné 
podmienky vo svojej prevádzke. Žiak je po skončení školy pri-
pravený do zamestnania ihneď nastúpiť na konkrétnu pracov-
nú pozíciu.  Zamestnávateľ v plnej miere zodpovedá za prak-
tickú prípravu žiaka.  V  reálnych pracovných podmienkach 
má žiak možnosť získať pracovné návyky, podnikovú kultúru, 
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v  reálnom pracovnom kolektíve 
pod dohľadom inštruktora. To 
je to, čo škola nevie žiakom v pl-
nej miere ponúknuť. Žiaci môžu 
pokračovať i  v  ďalšom štúdiu na 
vysokej škole s podporou zamest-
návateľa.
o Od ktorého ročníka sa môžu 
žiaci zapojiť do duálneho vzde-
lávania a s akými firmami máte 
uzatvorenú spoluprácu?
Žiaci do duálneho vzdelávania 
vstupujú hneď na začiatku v  pr-
vom ročníku štúdia. Do 15. sep-
tembra zamestnávateľ s nimi uzatvorí učebnú zmluvu. Ak má 
zamestnávateľ ešte voľné neobsadené učebné miesta, môže po-
núknuť žiakovi uzatvorenie učebnej zmluvy až do 31. januára 
daného školského roka. Spoluprácu sme nadviazali so spoloč-
nosťami dm drogérie markt, s.r.o., COOP Jednota SD Nové 
Zámky, NITRAZDROJ, a.s., TESCO Slovensko, a.s., Predajňa 
Maliarstvo Lačný Nové Zámky, Reštaurácia Fast Vega Nové 
Zámky, Penzión Žitava, s.r.o. Dvory nad Žitavou a COMPASS 
Group (bývalý Eurest), s.r.o., Osram Nové Zámky.  
o Zapája sa škola do nejakých projektov a súťaží?
Jednou z priorít našej školy je práca s nadanými a talentova-
nými žiakmi. V každom školskom roku sú preto naše aktivity 
zamerané na predmetové olympiády, odborné súťaže, športo-
vé súťaže a  kultúrno-spoločenské podujatia. Najdôležitejšie 
sú však pre nás odborné súťaže, či už baristické, barmanské 
alebo somelierske... Máme veľmi dobrých somelierov, baris-
tov, mladých kuchárov alebo barmanov, ktorí dosahujú vy-
nikajúce umiestnenia nielen v  rámci Slovenska, ale aj v  za-
hraničí. Organizujeme vlastné odborné súťaže: Majstrovstvá 

Slovenska v príprave kávy a čajového nápoja „Barista Junior 
2018“, Celoslovenskú súťaž mladých somelierov Vitis Trophée 
Junior, Pivný somelier a pod. Škola je zapojená i do medziná-
rodných projektov Erazmus+, odborná prax v zahraničí.

-MAJA-

Rada by som vám povedala zopár slov 
o novele zákona o veterinárnej starost-
livosti, ktorá sa týka čipovania vášho 
psíka a podala svoju vlastnú skúsenosť a 
pohľad na vec. 
Po minulé roky začala byť situácia na 
Slovensku alarmujúca. Zatúlaných a vy-
hodených zvierat bolo neúrekom. Mno-
hí sa obohacovali nekontrolovateľným 
množením, pričom zvieratá trpeli v ne-
adekvátnych podmienkach, rodili vrh za 
vrhom. Sama som prijala raz takéhoto 
psíka, sučku. Bola v zúboženom stave, 
nikdy nebola veterinárne ošetrená, ne-
vedela, čo sú to schody a nechápala, že 
po vonku sa dá voľne pohybovať. Močila 
pod seba ako bola zvyknutá, pravdepo-
dobne zavretá niekde v klietke po celý 
život.  Nebola však jediná, takýchto prí-
padov bolo neúrekom.
 Zviera je živá bytosť a každý majiteľ je 
za svojho miláčika zodpovedný. Stretla 
som sa už aj s názorom, že psa neda-
jú začipovať, lebo ak utečie a niekoho 
uhryzne, alebo spôsobí škodu, nechcú 
byť za to zodpovední. Opak je však prav-
dou. Vlastniť psa so sebou nesie práve 
zodpovednosť za toto stvorenie, či už 
v zdravý alebo v chorobe. A práve pre-

to sme sa rozhodli dostať pod kontrolu 
celú situáciu.  Čipovanie je označenie 
psíka nezameniteľným čipom veľkosti 
ryže, ktorá sa aplikuje väčšinou na ľavú 
stranu krku. Aplikácia je takmer nebo-
lestivá a psík si neuvedomuje prítom-
nosť čipu. Následne sa číslo čipu zapíše 
do centrálneho registra zvierat, ktorý 
obsahuje všetky potrebné údaje u psovi 
a majiteľovi. V prípade straty alebo od-
cudzenia je zvieratko takto ľahko iden-
tifikovateľné a vrátené majiteľovi. Čip 
sa odčítava špeciálnou čítačkou na to 
určenou.
 Psy narodené pred 31.08.2018 musia 
byť začipované do 31.10.2019. Šteniatka 
narodené po 31.08.2018 musia byť zači-
pované najneskôr do 12 týždňa veku, av-
šak ak sú predané alebo darované skôr, 
je pôvodný majiteľ povinný ich označiť 
čipom pred darovaním alebo predajom 
bez ohľadu na vek. Akákoľvek zmena 
majiteľa musí byť oznámená veterinár-
nemu lekárovi do 21 dní. To platí aj pri 
úmrtí psíka. Označiť zviera čipom môže 
len súkromný veterinárny lekár.
  Dúfam, že som vám trochu ozrejmila 
potrebu čipovania a budete k tomu pri-
stupovať zodpovedne.

Zvieratá sú živou a cítiacou bytosťou. Začnime 
sa konečne podľa toho k nim aj chovať!

okienko veterinára - okienko veterinára - okienko veterinára

Veterinárna ambulancia 
MVDr. Petra Michalíčková 

Komenského 34
ŠURANY 

Tel. kontakt: 0902 095 257 
facebook: Veterinárna ambulancia Šurany
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Ing. Juraj Ostrožlík je starostom v Uľanoch nad Žitavou 
Úľany nad Žitavou sú mojou rodnou dedinou. Stál som v roku 1989 pri 
jej zrode a odvtedy som bol s výnimkou jedného volebného obdobia 
vždy súčasťou obecného zastupiteľstva. Aj po zvolení za starostu obce 
som sa neustále snažil byť nápomocný, zaujímal som sa o dianie v obci a 
problémy občanov. Nie vždy mi však finančná situácia dovoľovala tieto 
problémy riešiť. Som však rád, že sa nám s poslancami podarilo navý-
šiť obecný rozpočet, vďaka čomu budeme môcť v budúcom volebnom 
období realizovať aj väčšie investičné zámery. 

Osobne som presvedčený, že každému rozumnému človeku záleží na 
prostredí, v akom žije – aj na tom, ako sa rozvíja jeho obec a kam sme-
ruje. Toto sú ciele v mojom volebnom programe, ktoré by som v prípade 
opätovného zvolenia za starostu v obci rád presadil:
- pravidelne uskutočňovať verejné schôdze pre občanov
- získavať stavebné pozemky pre mladých ľudí
- finančne podporiť mladé rodiny pri narodení dieťaťa
- skvalitniť služby našim seniorom
- zatepliť a zrekonštruovať strechu na budove materskej školy z 

prostriedkov Mikroregiónu Cedron – Nitrava
- skrášliť areál školského ihriska a vybudovať multifunkčné 

ihrisko
- podporovať miestne záujmové organizácie a šport
- zrekonštruovať chodníky na Hlavnej a Cintorínskej ulici z prostriedkov Mikroregiónu Cedron - Nitrava
- otvoriť  vybudovaný zberný dvor (kontajner na nábytok, bioodpad, stavebný odpad)

Myslím si, že ciele, ktoré som si pre nasledujúce volebné obdobie stanovil, nie sú nereálne. 
A ak to finančný rozpočet obce dovolí, budeme sa maximálne snažiť o to, aby sme z našej obce 

spravili dôstojné a pekné miesto pre život všetkých našich občanov. 
Vopred ďakujem za prejavenú dôveru. 

„So životom obce som spätý od jej vzniku.“

Ing. Juraj Ostrožlík kandiduje 10. novembra 2018 
opäť na funkciu starostu v Úľanoch nad Žitavou

2
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Opätovne kandidujem 
za starostu našej obce Mojzesovo. 

Veľa dobrých a užitočných vecí 
sme už v obci rozbehli a ja by 

som to chcel aj s Vašou pomocou, 
vážení spoluobčania, dokončiť. 

... aby sme sa u nás doma 
v Mojzesove všetci 
stále lepšie cítili... 

Ing. Jozef Čunderlík kandiduje na starostu obce Mojzesovo za

1

Komunálne voľby / 10. november 2018

Opäť kandidujeme za 
poslancov v našej obci 

Mojzesovo. Chceme 
dokončiť prácu, ktorú sme 
začali v uplynulých rokoch 

a chceme aj naštartovať 
nové veci a projekty, ktoré 

opäť ešte viac zveľadia 
Mojzesovo po každej stránke. 
Podarí sa nám to iba s vašou 

pomocou a podporou, vážení 
spoluobčania! 

Ďakujeme za každý váš hlas, 
ak sa rozhodnete nás aj 

tentokrát podporiť.

Komunálne voľby / 10. november 2018

Ing. Marián Vrták 15    Ing. Marián Mandúch 6    Ing. Peter Porubský 12  

Ing. Slavomír Hačko 2    Tatiana Martišová 8     Ján Ostrožlík 11

Jozef Záhorec 16     Ľubomír Opát 10     Ľuboš Slovák 13

Ďakujem za každý váš hlas!
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Som jednou z vás a mám aj rada našu obec 
Mojzesovo. Chcem pre nás všetkých niečo 

užitočné podporiť a urobiť ako poslankyňa 
v obecnom zastupiteľstve..., ak mi dáte 

10. novembra 2018 takúto šancu.
Ďakujem za Vašu podporu.

Katarína VALENTOVÁ
Komunálne voľby / 10. november 2018
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