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Komjatice Úľany n/Ž

Komjatické fašiangy mali  
vynikajúcu atmosféru str.10.

Miestny spolok Slovenského 
červeného kríža v Rastislaviciach 

plní dôležité poslanie str.7

V Jatove brigádovali aj seniori, ktorí vytvorili veselú partiu str.18.

V októbri sa Mojzesovo 
zúčastnilo festivalu  

„Podhájske dni klobás a 
tradičných špecialít“,  

kde vynikajúco bodovalo  
str. 20.



Vážny spoločenský „kotrmelec“ prezidentky 
Čaputovej, a hneď v deň inaugurácie!

Máme prezidentku, prvú na 
Slovensku – a môžeme sa 
aj pochváliť, že tuším naj-
mladšiu na svete. Nebudem 
ju teraz určite rozoberať z 
politického nadhľadu, ani 

volebného. Ja si skôr všim-
nem to, čo sa jej týka ako 
ženy, dámy a spoločenského 
protokolu. Nedá mi nezarea-
govať, lebo aj v slovenských 
regiónoch máme svoje názo-
ry a častokrát oveľa zdravšie 
postrehy ako v Bratislave. V 
prvom rade ako každá žena 
som aj ja prirodzene čakala, 
do akých šiat sa naša prvá 
prezidentka oblečie. Pani 
Čaputová je elegantná dáma, 
veľmi ženská a prirodzene 
pekná. To sa jej rozhodne 
nedá ubrať. Ale ako sa ho-
vorí, čím viac radcov máme, 
tým môže byť výsledok ka-
tastrofálnejší. A to sa zrejme 
stalo aj pri výbere šiat, v kto-
rých bola inaugurovaná do 
kresla prezidentky SR. Boris 
Hanečka šije krásne róby, 

uznávam ho, videla som veľa 
jeho šiat, ale v tomto prípade 
absolútne pohorel – ak tieto 
šaty boli jeho nápadom, jeho 
doporučením. Šaty neboli 
ničím výnimočné, práve na-
opak- doslova pôsobili fád-
ne až bežne. Jednou vetou – 
bežný strih pre bežnú ženu. 
Jediné čo bolo pekné, bola 
farba. Myslím si, že Hanečka, 
ktorý sa mohol ozaj blysnúť 
a urobiť si fenomenálnu re-
klamu, keďže dostal takúto 
šancu, to doslova „pobabral“! 
Večerné šaty prezidentky 
boli oveľa elegantnejšie a 
slávnostnejšie. Inauguračné 
zbytočne zdôrazňovali to, čo 
by bolo lepšie radšej zakryť a 
aj detaily okolo krku neboli 
šťastne zvolené. Látka ako-
by obopínala telo a pôsobi-

la doslova lacným dojmom. 
Aspoň na mňa tak určite 
pôsobila. Čo sa týka účesu, 
určite by bol pri inaugurácii 
vhodnejší vyčesaný účes, ako 
napr. mali dcéry prezidentky 
Čaputovej. Takýto účes mala 
aj ona pri večernej róbe a 
povedzme, že tu sa mohol 
zvoliť aj rozpustený typ úče-
su. Nuž, niekedy sa riaďme 
vlastným rozumom, preto-
že nás nasmeruje lepšie ako 
vkus a názory našich „vše-
odborníkov na všetko“ a za 
ťažké peniaze. 
Veľmi sympatické mi pri-
šlo podávanie rúk ľuďom, 
keď kráčala po inaugurácii 
na svätú omšu. Nedôstojné 
bolo určite hulákanie „fuj“, 
ktoré si mnohí naši občania 
mohli určite odpustiť, aj keď 

Kaderníctvo Katka

Mojzesovo 64
email: katkavalentov@centrum.sk

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

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

účesy na plesy
• predaj vlasovej kozmetiky NASHI

Treba sa objednať!
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Čaputová nebola ich obľú-
benkyňou. Myslím si, že prí-
tomnosť prvej dámy v tesnej 
blízkosti bežného občana je 
niečo výnimočné a aj keď s 
ňou nesúhlasíme, neutrálny 
postoj by bol určite lepší. 
No a napokon som si vší-
mala veľmi dôležitý akt 
kladenia kvetov. Beriem 
tento akt ako prejav výsost-
ne dôstojný a bol na mieste. 
Čo už  nebolo určite až tak 
dôstojné a slušné bolo, že 
prezidentka Čaputová pri 
vzdaní úcty obetiam železnej 
opony, prvému prezidentovi 
SR a holokaustu mohla kú-
piť ešte o jednu kyticu viac a 
dať ju na hrob Červenej ar-
máde, sovietskym vojakom, 
ktorí položili životy vo vojne 
za naše oslobodenie  a urči-
te ich bolo nepomerne viac 
ako zavraždených Židov, či 
iných národností, alebo no-
vodobých obetí totality, lebo 
najmä vďaka miliónovým 
obetiam Červenej armá-
dy bol nastolený v Európe 
mier! Vzývame a uctievame 
si už kde koho, resp. dejinne 
oveľa menej významné uda-

losti a tak rýchlo a doslova 
úmyselne prehliadame a 
zabúdame na tých, ktorých 
obete boli najväčšie... Na-
vyše Sovieti oslobodzovali 
krajinu za krajinou na vý-
chodnom fronte až do Ber-
lína a to od roku 1941, kým 
druhý front zo západu sa 
„rozhúpal“ až v roku 1943, 
pričom do priebehu voj-
ny mohol aj podľa názorov 
odborníkov zasiahnuť oveľa 
skôr, nie čakať až kým naj-
ťažšie boje a teda aj najväčšie 
straty na životoch mala prá-
ve Červená armáda (mimo-
chodom Sovietsky zväz po 
skončení vojny registroval 
takmer 27 miliónov obetí!). 
Dnes samozrejme mnoho 
dvorných a úplatných his-
torikov úmyselne zahmlieva 
význam a postavenie práve 
Červenej armády vo vojne, 
na objednávku sa točia filmy 
o vojne, prevažne americkej, 
či anglickej produkcie, kde 
sa opäť úmyselne zveličujú 
úspechy či obete iba zo zá-
padného frontu, akoby ani 
východný front neexistoval 
(ešte šťastie, že v archívoch 

máme aj staré dokumenty z 
priebehu vojen na východ-
nom fronte – pozn. autora).  
Práve preto by prvý muž 
štátu alebo prvá dáma štátu 
u nás mala mať objektívny 
pragmatický postoj aj k tej-
to otázke, mať nadhľad nad 
vecou a ctiť si fakty histórie, 
nielen niektoré – nalinajko-
vané všeobecnou globálnou 
doktrínou. Lebo vďaka po-
rážke fašizmu, ku ktorej naj-
výraznejšou mierou prispeli 
práve Sovieti, sa mohla bu-
dovať naša prítomnosť až do 
súčasnosti. Relevantné fakty 
rešpektovať a neglorifikovať 
len určité obete, situácie a 
boje, to nie je nič výnimoč-
né, čo sa od vrcholového 
politika žiada, ale hovorí to 
zdravý rozum každého nor-
málne uvažujúceho človeka, 
ktorý  je navyše aj vzdelaný. 
To, že pani Čaputová zrejme 
úmyselne zabudla na vzda-
nie úcty padlým za slobodu 
a skončenie druhej svetovej 
vojny, t.j. aj vojakom Čer-
venej armády (ktorí oslo-
bodili aj Bratislavu), bol 
neprofesionálny kotrmelec! 

Čo je však horšie, ukazuje to, 
že naďalej kormidlo riadenia 
nášho prezidentského paláca 
má pravdepodobne v rukách 
niekto iný a nie Zuzana Ča-
putová. Ak však sa mýlim, a 
je to jej osobné rozhodnutie, 
tak neverím, že prvá prezi-
dentka Slovenska bude ro-
biť vyváženú a pragmatickú 
zahraničnú politiku Sloven-
ska..., či? V tejto súvislosti 
sa preto s obavou zamýšľam, 
odkiaľ sa berie a kto neustále 
živí v našom prezidentskom 
paláci toľkú nevraživosť až 
nenávisť voči relevantným 
ruským a sovietskym de-
jinám a snaží sa ich zašľa-
pávať, prekrývať, meniť...? 
Ale prečo? Tak to bolo aj 
za vlády prezidenta Kisku a 
začína to akoby znova... Ale 
takéto chovanie mi pripadá 
ako veľmi vážny extrém. A s 
extrémistami sa má bojovať. 
Alebo – opäť len s niektorý-
mi „druhmi“ extrémizmu?

Mgr. Alena JAŠŠOVÁ  
šéfredaktorka
0903/516 499

e-mail:  
obecnyzurnal@gmail.com

GEODÉZIA 
-Vyhotovenie geometrických plánov
-Vytýčenie hraníc pozemkov
-Vytýčenie stavieb
-Identifikácia nehnuteľností a pozemkov

Top Construkt s.r.o.
Kancelária: SNP 78/23, 942 01 Šurany
Email: topconstruktsro@gmail.com; Tel.: +421948412925

Vybavujeme a zabezpečujeme:

STAVEBNÝ ÚRAD
-zabezpečenie podkladov a stanovísk:  
a) stavebné povolenie
b) búracie povolenie
c) ohlásenie drobných stavieb
d) dodatočné povolenie stavieb
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Levická 544, ŠURANY
e-mail: staveg@stonline.sk

tel.: 035/6506 820 
0918 383 899
www.staveg.sk

Zámková dlažba už od 8,- €/ m2.
Obrubníky od 1,90 €

Obj.: Agentúra 858, Bratislava, IČO: 36066338. 

Zhotoviteľ: Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššová s.r.o., Mojzesovo, IČO: 50410512.

Vážení občania, 
Slovenky, Slováci,
dovoľte mi poďakovať sa všetkým, ktorí ste ma podporovali 
počas volebnej kampane a ktorí ste v 1. kole prezidentských 
volieb vložili do volebnej urny lístok s mojím menom. 
Vážim si každý jeden z 307. 823 získaných hlasov, vážim si 
túto obrovskú podporu a vnímam ju ako silnú výzvu pre 
Slovensko. Možno mnohí cítite rozčarovanie z výsledkov 
volieb, mnohí sme si to predstavovali inak. No tieto voľby 
ukázali, že čoraz viac ľudí prestáva veriť mediálnym lžiam a 
že národné sily sú čoraz silnejšie. To vnímam ako pozitívnu 
správu a verím, že Slovensko sa prebúdza. 
To, že som nepostúpil do 2. kola, neznamená, že náš boj 
za Slovensko, tradície a právny štát končí. Budem naďalej 
vystupovať proti liberálnej, protirodinnej agende, budem 
brániť naše kresťanské tradície a dohliadať na dodržiavanie 
práva a Ústavy SR. 
Vážení občania, Slovenky, Slováci,
každému z vás želám veľa optimizmu a viery,  každý 
z vás má totiž moc meniť veci okolo seba už tým, že si 
všíma nespravodlivosť, klamstvo a účelovú propagandu 
zvrátených ideológií.  Viem, že vám rovnako ako mne 
záleží na tom, aby Slovensko ostalo také, aké ho poznáme 
a aké ho milujeme.  Sme opäť na začiatku, ale silnejší o 
skúsenosti. Slovensko vstáva, putá si strháva!

S úctou voči vám.... JUDr. Štefan HARABIN
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Obec Rastislavice
Vážení Rastislavičania a ctení priaznivci nasej obce,
čas beží neuveriteľne rýchlo a obecné zastupiteľstvo pracuje v 
novom zložení už sedem mesiacov. Či ste vy – občania našej 
obce zmenu postrehli, nechám na vaše posúdenie, ale verte, že 
spolu s poslancami robíme všetko pre to, aby sa vám v Rastisla-
viciach dobre žilo. Určite nie vždy sú všetci spokojní, pretože tak 
ako letné mesiace sa striedajú so zimnými, tak je to aj s dobrými 
a zlými chvíľami v živote človeka. Treba však dávku trpezlivosti, 
tolerancie a obyčajného ľudského porozumenia. Ak toto bude-
me mať v sebe všetci, budeme žiť bez hnevu a nenávisti. Pre-
tože len tak sa dajú konštruktívne riešiť problémy, ktoré bežný 
občiansky život prináša. Do konca roka nás čaká veľa práce, či 
už na rekonštrukcii kultúrneho domu, na doriešení zberného 
dvora, výstavbe chodníkov a dokončení rekonštrukcie hasičskej 
zbrojnice. Okrem toho som rád, že môžem potešiť hlavne rodi-
čov malých detí, pretože obci sa podarilo vďaka projektu z Úra-
du vlády a Nitrianskeho samosprávneho kraja získať financie 
na výstavbu nového detského ihriska. Ďakujem všetkým, ktorí 
akoukoľvek pomocou prispeli k zlepšeniu života v našej dedin-
ke. Čo sa týka spoločenského života, čaká nás v júli futbalový 
turnaj, v auguste hody a 14. septembra zorganizujeme druhý 
ročník úspešného festivalu ľudovej hudby a spevu „Hej, zahoreli 
zore...“, na ktorý vás už teraz srdečne pozývam. 

Dovtedy vám želám príjemné prežitie letných dní, či už na do-
volenkách, alebo doma v rodinnom kruhu. Oddýchnite si a 
načerpajte sily, aby ste zvládali všetky situácie, ktoré vám život 
vloží do cesty. 

Miroslav Juhász, starosta obce Rastislavice

Veľkonočný stolno – tenisový turnaj
V sobotu 20. apríla sa v 
Kultúrnom dome v Rasti-
slaviciach konal už 3. roč-
ník veľkonočného turnaja 
v stolnom tenise. Tak ako 
predošlé ročníky, aj tento 
veľmi úspešne zorganizovali 
členovia Stolnotenisového 
klubu Rastislavice. Turnaja 
sa zúčastnilo 24 hráčov a 
víťazom sa stal Ján Klem-
pa. Na druhom mieste sa 
umiestnil domáci Vladimír 
Škandík, ktorý je aj členom 
výboru klubu a tretie miesto 
si vybojoval Milan Plaucha z 
Ivanky pri Nitre. Gratulácia patrí nielen víťazom, 
ale hlavne organizátorom za vydarenú akciu. 
Stolnotenisový klub založili v roku 2016 nad-
šenci hry stolný tenis. Stretávajú sa pravidelne v 
budove na futbalovom ihrisku. Predsedom klu-
bu je Mgr. Ján Illéš, hovorcom Vladimír Králik 
a tajomníkom Vladimír Škandík. Klub okrem 
hrania a organizovania stolnotenisových tur-
najov, z ktorých jeden je práve ten veľkonočný a 
druhý je pre detských hráčov, sa aktívne zapája 
sa do spoločenského života v obci a venuje sa 
mladým stolno – tenisovým talentom. Jedným z 
nich je Sebastián Škandík, ktorý získava popred-
né umiestnenia nielen na Slovensku, ale aj v za-
hraničí, hlavne v Čechách a v Rakúsku. Okrem 
Sebastiána nadanými hráčmi sú Lukáš Szorád a 
Marko Durza. 
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Dobrovoľne aktívni hasiči z DHZ Rastislavice
Dobrovoľní hasiči z Rastislavíc boli v priestoroch 
Nitrianskej Synagógy dňa 22.5.2019  ocenení 
Krajským riaditeľstvom Hasičského a záchran-
ného zboru v Nitre a predsedom Nitrianskeho 
samosprávneho kraja za dlhoročnú a obetavú 
spoluprácu pri likvidácii požiarov a iných nežia-
ducich udalostí a za dlhoročnú a obetavú pomoc 
obyvateľom pri likvidácii požiarov a iných nežia-
dúcich udalostí na území Nitrianskeho kraja. 
Toto ocenenie hasiči oslávili 
tradičnou akciou „Dňom sv. 
Floriána“, ktorú každoročne 
organizujú pri príležitos-
ti sviatku patróna hasičov 
sv. Floriána. A tak v sobotu 
8.6.2019 členovia Dobro-
voľného hasičského zboru 
v Rastislaviciach pripravi-
li  na miestnom futbalovom 
ihrisku úžasnú prehliadku 
záchranárskeho systému, 
ktorou sa prelínali pre deti 
pútavé a zaujímavé aktivity. Krásne počasie, pú-
tavé ukážky simulovaných zásahov, množstvo ha-
sičskej a záchrannej techniky, atrakcie, súťaže pre 
deti a prekvapenie v podobe vyhliadkových letov 
vrtuľníkom prilákalo na ihrisko množstvo ľudí a 
každý, kto sa akcie zúčastnil, si z nej odniesol krás-
ne zážitky.  Členovia DHZ Rastislavice sa tešia na 
svojich priaznivcov o rok a určite pripravia ďalšie 
prekvapenie.
Veľké poďakovanie patrí všetkým členom dobro-
voľných hasičských zborov, členom profesionál-
nych záchranných zložiek a dobrovoľníkom, ktorí 
svojou pomocou a prítomnosťou obohatili túto 
akciu.

Deň matiek je sviatok, ktorý možno 
právom označiť za najväčší sviatok pre 
každého syna či dcéru, vnúčatá či tie 
najmenšie pravnúčatá. Láska je naj-
väčšou radosťou, ktorú človek rozdáva 
druhým a sám neobmedzene prijíma 
tento dar. A práve ženy, mamičky, staré 
mamy rozdávajú lásku plným priehr-
štím, dodávajú odvahu do ďalších dní 
života, sú piliermi, na ktoré sa možno 
spoľahnúť. Aj žiaci zo Základnej školy 
s materskou školou v Rastislaviciach sa 
poďakovali svojim mamičkám za všet-
ku ich lásku a starostlivosť milou sláv-
nosťou v kultúrnom dome v utorok 14. 
mája. Deti si pod vedením pani učite-

liek pre svoje mamičky a 
babičky pripravili krásne 
spoločné hudobno-dra-
matické pásmo, po ktorom 
nasledovalo odovzdávanie 

darčekov, objímanie a v mnohých 
materinských očiach sa objavila 
slzička dojatia. Pred slávnosťou 
si ženy - matky uctil pán starosta 
Miroslav Juhász a obdaroval ich 
kvetmi. V sále počas vystúpenia 
bolo cítiť dojatie a v mnohých 
ženských očiach sa objavili slzič-
ky. Vidieť svojich 
potomkov, ako na 
pódiu vystupujú či 
s básňou, tancom, 
alebo piesňou, je 
odmena za vrás-
ky a oddané ruky. 
Veľká vďaka patrí 
všetkým pani uči-
teľkám zo ZŠ s MŠ 
Rastislavice, ktoré 
pripravili svojich 
žiakov, aby vyjad-
rili mamičkám 
lásku, lebo slov o 
vďačnosti a láske 
nikdy nie je dosť.

Mamičke z lásky...
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Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Rastislaviciach plní dôležité poslanie
Miestny spolok SČK v Rastislaviciach nie je iba formálne zoskupenie, 
ale veľmi aktívne pracujúci spolok, ktorý vedie šikovná pani Helenka 
Hlavačková. Spolok vznikol v januári 2007 na podnet predsedníčky ÚS 
SČK v Nových Zámkoch Alžbety Dubnickej (rodáčky z Rastislavíc) a 
bývalého starostu Richarda Krausa. Prípravný a zakladajúci výbor tvo-
rili: Hlavačková Helena, Fulierová Oľga, Antalová Zuzana, Krausová 
Eva a Schusnixová Eva. V súčasnosti má MS ČK Rastislavice okolo 60 
členov.  Vo výbore okrem zakladajúcich členiek sú aj Ing. Dagmar Go-
nosová, Petronela Markovičová, Richard Kraus a Zita Markovičová. MS 
SČK Rastislavice pravidelne dvakrát do roka organizuje v spolupráci 
reštauráciou Kalvín pub a Národnou transfúznou stanicou Nové Zám-
ky odbery krvi. Okrem toho každý rok pripravuje oceňovanie darcov 
krvi, zdravotnícke besedy v škole, návštevy divadla pre svojich členov a 
starostlivosť o starých občanov v podobe vianočných balíčkov. Spolok 
úzko spolupracuje s Klubom dôchodcov a Dob-
rovoľným hasičským zborom. Členovia výboru 
nechýbajú na žiadnej akcii, ktorú organizujú 
miestni hasiči. Inak tomu nebolo ani na Dni sv. 
Floriána, kde zdravotníčky mali svoje stanovište 
prvej pomoci. Tú by v prípade potreby poskytli, 
ale aj do nej zaúčali malých záujemcov.  Miestny 
spolok Slovenského červeného kríža má v Rasti-
slaviciach svoj nezastupiteľný a dôležitý význam 
a jeho členovia veria, že im pribudnú do spolku 
mladí ľudia, ktorým odovzdajú svoje skúsenosti.

texty do prílohy pripravila: Mgr. Mária Derďáková

Vítanie detí do života obce Rastislavice
„DIEŤA JE DAR...“ 

V nedeľu 24. februára sa v Kultúrnom dome v Rastislaviciach usku-
točnilo slávnostné uvítanie detí do života obce, ktoré sa narodili 
v roku 2018. Celkovo to bolo 7 detí, ktoré boli pozvané spolu s 
rodičmi a starými rodičmi na slávnostný akt uvítania. V krátkom 
kultúrnom programe zaspievala prekrásnu uspávanku Magda 
Böhmová, členka speváckeho súboru Rastislavická konopa. Žiaci 
Základnej školy v Rastislaviciach pod vedením Ing. Kataríny Kirá-
lyovej zaspievali a zarecitovali tematicky ladené piesne a básne, aké 
sa určite budú učiť aj bábätká, ktoré sa po slávnostnom uvítaní stali 
oficiálnymi občanmi obce. Pán starosta Miroslav Juhász vo svojom 
príhovore privítal týchto nových malých občiankov Rastislavíc a 
sľúbil urobiť všetko pre ich spokojný  a pohodlný život v rodnej 
obci. Odovzdal rodičom pamätné listy, darčeky, mamičkám symbo-
lický kvet vďaky a potom nasledovali podpisy do pamätnej knihy. 
Rodičia a starí rodičia ešte chvíľu posedeli a podebatovali v príjem-
nej atmosfére, akú dokáže vyčariť iba čaro malých detí.
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Rastislavickí seniori sú úspešní v podaných projektoch

Seniori z Klubu dôchodcov Rastislavice okrem bohatej kultúrnej činnosti sú aktívne zapojení 
aj do vzdelávania na Vidieckej univerzite tretieho veku SPU v Nitre. 

V rokoch 2017 a 2018 absolvovali vzdelávacie programy prvých  dvoch modulov zameraných 
na sociálno-zdravotnú oblasť a záhradkárčenie a plánujú sa zapojiť aj do III. modulu, 
zameraného na počítačovú gramotnosť. Využili možnosť zabezpečiť si potrebnú techniku a
pomoc pri realizácii tohto cieľa prostredníctvom projektov. Vďaka výbornej spolupráci s 
občianskym združením "Máme radi Rastislavice" podali dva projekty. Zareagovali na 
výzvy organizácií

1. MAS Cedron-Nitrava

2. Nadácie Volkswagen Slovakia - Projekt zamestnancov 

_______________________________________________________________________

Názov projektu:

Pomôžme seniorom do sveta internetu! 

Tento projekt je spolufinancovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja 
________________________________________________________________ 

Druhý ako zamestnanecký projekt pána Pavla Suríniho  

Názov projektu:

Pomôžme seniorom socializovať sa! 

Tento projekt je podporený Nadáciou Volkswagen  Slovakia
___________________________________________________________________________

Vzdelávanie a učenie sa počas celého života je spôsob, ako aktívne starnúť a udržiavať sa 
v dobrej psychickej a fyzickej kondícii aj vo vyššom veku. Využívanie informačno-
komunikačných technológií pozitívne ovplyvní kvalitu života seniorov. Projekty umožnia 
seniorom inovatívnou metódou, kombinujúcou psychologickú, fyzickú a technickú výučbu, 
nadobudnúť základné znalosti a zručnosti v oblasti práce s počítačom a internetom. Naučia sa
samostatne pracovať s počítačom, čo nepochybne zvýši ich sebadôveru a podporí integráciu
do spoločenského života.

Existuje obrovské množstvo možností, ako zabezpečiť, aby seniori aj po ukončení svojho 
pracovného života zostali aktívnymi, motivovanými a energickými členmi spoločnosti. A toto 
je jedna z nich. Projekty prispejú k rozvoju komunitného života a zároveň podporia i rozvoj 
klubovej a spolkovej činnosti s využitím inovatívnych postupov.

Mgr. Gabriela Kuklišová, predseda KD Rastislavice
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Obec Komjatice

ani sme sa nenazdali a od minuloročných komunálnych volieb ubehol 
už nejaký čas a my spolu s obnoveným obecným zastupiteľstvom pra-
cujeme na rozvoji našej obce. Plníme úlohy a predsavzatia, ktoré sme 
si stanovili, niektoré s menšími či väčšími problémami, ale snažíme sa 
zvládať všetko v prospech Vás – občanov Komjatíc. Rozbehli sme pre-
daj stavebných pozemkov na Školskej ulici, bola tam urobená kana-
lizáciu, aby tieto pozemky mali úplnú infraštruktúru a mladí ľudia 
mohli hneď stavať svoje domy. Teším sa, že po dlhých mesiacoch práce 

a príprav sme boli úspešní a získali sme 
dotáciu na rekonštrukciu budovy obecné-
ho úradu. Takže máme pred sebou stále 
veľa práce, ale verím, že tak ako doteraz, 
aj naďalej bude naša obec kráčať rýchlym 
krokom v ústrety modernej súčasti európ-
skeho štandardu. 
Rád by som touto cestou tiež pripomenul 
tému medziľudských či skôr susedských 
vzťahov. Ľudia sa dnes menej stretáva-
jú na uliciach, každý akoby si žil len vo 
vlastnom svete. Snažme sa viac si pomá-
hať navzájom. Niekedy stačí začať tým, že 
sa vzájomne pozdravíme či usmejeme sa. 
Nerobme si napriek, skúsme si vypočuť 
jeden druhého a porozmýšľať, či naozaj 
musí ten náš strom prevísať nad susedov 
plot, alebo či nie je lepšie vytrhať zelinu, 
ktorá k susedovi prerastá, ako sa s ním há-
dať. Možno toto je cesta, ako prežiť letné 
mesiace v pohode, zdraví a dobrej nálade. 
Na záver by som chcel nielen Komja-
tičanov, ale všetkých čitateľov Žurnálu 
pozvať na Komjatické hody. Konkrétne 
v sobotu 29. júna 2019 sa na námestí v 
Komjaticiach uskutoční REGIONÁLNY 
JARMOK mikroregiónu Cedron Nitrava, 
počas ktorého bude prezentácia všetkých 
členských obcí, regionálnych predajcov 
a čaká vás veľký kultúrny program, v 
ktorom sa predstavia folklórne súbory 
z celého regiónu. V nedeľu je pre hlavne 
mladšie ročníky pripravená obľúbená dis-
kotéka EKG SUMMER PARTY a v pon-
delok tradičná „hodková“ súťaž vo varení 
gulášu. A na úplný záver - teším sa na 
stretnutia s Vami  a želám vám príjemné 
prežitie letných dovoleniek. 

Peter Hlavatý, starosta obce Komjatice

Vážení Komjatičania, 
milí čitatelia Žurnálu,
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Komjatické fašiangy 2019

V sobotu 2. marca 2019 sa v Komjaticiach 
konali tradičné fašiangové slávnosti. Sprie-
vod krojovaných členov všetkých spevác-
kych súborov a DFS Mladosť za spevu 
navštívil Obecný úrad, kde ich pohostili 
starosta obce Peter Hlavatý a jeho zástup-
ca Ľudovít Galbavý. Pani Katka Vrabcová, 
predsedníčka Klubu dôchodcov, im v mene 
všetkých zaželala veselé fašiangy a potom sa 
už sprievod vybral smerom ku kostolu. Po 
ceste ich ešte čakala zastávka u manželov 
Anky a Janka Smolárikových, ktorí pripra-
vili bohaté občerstvenie - šišky, pagáčiky, 
klobásu, slaninku, šunku, vínko aj pálenku. 

Fašiangovníci sa občerstvili, Anke, Jankovi 
a ich pomocníkom zaspievali a pobrali sa 
na farský dvor, kde ich už čakal pán kaplán 
spolu s členmi občianskeho združenia Pa-
raboláni. Tí sa tiež nedali zahanbiť a bohato 
prestretý stôl sa prehýbal od fašiangových 
dobrôt. Prekvapenie čakalo na sprievod po 
ceste na námestie, pretože stretli oproti idú-
ci svadobný sprievod a novomanželom na 
cestu do kostola zaspievala Komjatičanka 
krásnu svadobnú pieseň. Potom už sláv-
nosť pokračovala na námestí a na pódiu sa 
vystriedali všetky súbory: Nádej, Vrbina, 
Komňackí mládenci a Komjatičanka. Sú-

bor Mladosť zatancoval pod vedením Ing. 
Martiny Kelemenovej folklórne pásmo. 
Jednotlivé vystúpenia sa striedali s úsmev-
ným slovom z úst Mariky Derďakovej, ktorá 
program moderovala. Aby boli aj bruchá 
plné, ľudia si pochutnávali na žobráckej 
kaši, výbornej kapustnici, šiškách a pagá-
čoch. Na záver pán starosta spolu so svo-
jím zástupcom symbolicky pochovali basu. 
Pán starosta sa poďakoval všetkým, ktorí sa 
organizačne pričinili o úspešný priebeh fa-
šiangových slávností a napriek chladnejšie-
mu počasiu, ľudia ešte dlho postávali v prí-
jemnej atmosfére komjatických fašiangov.

Členovia Rybárskej spoločnosti 
Komjatice sú síce aktívni po celý 
rok, ale oficiálne otvorili  tento 
rok až 7. apríla výročnou člen-
skou schôdzou, na ktorej prero-
kovali celkovú správu o hospo-
dárení na rybárskych revíroch. 
Miestni rybári obhospodarujú 
komjatické štrkoviská už 15 ro-
kov a za tento čas vybudovali z 
miestneho rybárskeho revíru 
vyhľadávanú vodu, v ktorej plá-
vajú kapitálne kapry a trofejné 
dravé ryby, najmä šťuky a zu-
báče. Práve zarybnenie revírov 
novou násadou kaprov, štúk a 
zubáčov v roku 2019 bolo hlav-
nou témou schôdze. Rybári boli 

oboznámení s výsledkami 
zarybnenia v roku 2018 a s 
plánom zarybnenia na rok 
2019, ktoré bude na Štrko-
visku Komjatice prebiehať v 
troch fázach, zarybnením na 
jar, leto a jeseň. V nasledu-
júcej diskusii bola dôležitou 
témou aj ochrana prírody 
v bezprostrednej blízkosti 
vodnej plochy štrkoviska, 
predovšetkým zabezpečenie 
zberu a likvidácie odpadu, 
často ponechaného rekreu-
júcimi sa turistami a hosťu-
júcimi rybármi. Z tohto dôvodu 
bola v spolupráci s obcou Kom-
jatice 13. apríla 2019 zorganizo-

vaná brigáda za účelom uprato-
vania revírov. Na záver Výročnej 
členskej schôdze predseda ry-
bárskej spoločnosti Milan Barta 

poďakoval členom spoločnosti 
za spoluprácu a zaprial všetkým 
úspešný rybársky rok 2019.
Oficiálne zahájenie sezóny si 

Rybárska spoločnosť Komjatice
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dali rybári na 28. apríla, kedy 
pripravila Rybárska spoločnosť 
Komjatice pre svojich členov 15. 
ročník tradičných rybárskych 
pretekov v love rýb na udicu. 
Rybárskych pretekov sa zúčast-
nili dospelí členovia spoločnosti, 
ktorí majú záujem nielen o hod-
notné ceny, ale najmä záujem 
stretnúť sa s ďalšími rybármi a 
zahájiť priateľskými pretekmi 
hlavnú rybársku sezónu, kto-
rá potrvá až do konca októbra. 
Rybárskych pretekov sa v tomto 
roku zúčastnilo takmer 60 čle-
nov spoločnosti, ktorí súťažili 
v love rýb počas dopoludnia, v 
čase od 8:00 h. do 12:00 h. Počas 
pretekov sa podarilo uloviť viac 
ako 20 kaprov v mierach od 45 
do 79 cm. Víťazom pretekov sa 
stal rybár, ktorý chytil najviac 
bodovaných rýb. Kritériom pre 
lepšie umiestnenie bol čo mož-
no najvyšší súčet centimetrov 

všetkých ulovených rýb u jedné-
ho rybára. Umiestnenie súťažia-
cich rybárov: 1. cena za najvyšší 
počet ulovených rýb: Ing. Fran-
tišek Tamašovič, celkom: 281 
cm, 2. cena za množstvo ulove-
ných rýb: prof. Lubor Fišera, cel-
kom: 209 cm, 3. cena za množ-
stvo ulovených rýb: Alexander 
Krajčovič, celkom: 205 cm, PRÉ-
MIA za najväčšiu ulovenú rybu: 
Štefan Čerňanský, kapor 79 cm. 
Na záver rybárskych pretekov 
predseda Milan Barta a tajom-
ník rybárskej spoločnosti Matej 
Ludasz poďakovali všetkým prí-
tomným za účasť a rozlúčili sa 
rybárskym pozdravom Petrov 
zdar !
V posledný májový deň sa konal 
na štrkovisku už tradičný Deň 
detí, ktorí rybári každoročne 
organizujú pre žiakov Základ-
nej školy v Komjaticiach. Deti si 
mohli zasúťažiť v rybárčení, ská-

kať na nafukovacích atrakciách, 
vyšantiť sa do vôle v prekrásnom 
prostredí štrkoviska, opekať si 
špekáčiky, či pochutiť si na cuk-
rovej vate, zmrzline a výbornom 
guláši, ktorý navarili šikovní 
rybári. Pre najlepších malých 

rybárov bolo pripravených ne-
konečne veľa darčekov a ozaj sa 
ušlo každému niečo. Tento det-
ský sviatok je veľmi obľúbenou 
akciou a komjatickí rybári zvlá-
dajú jej organizáciu na jednotku 
s hviezdičkou.

V Komjaticiach vznikol čitateľský klub Magnólia
Dôkazom toho, že vedenie obce 
podporuje spolkový život je 
založenie nového čitateľské-
ho spolku, ktorý dostal názov 
Magnólia. Jeho patrónkou je 
knihovníčka Kamila Nosiano-
vá a vedúcou Simona Barátová. 
Spolok má 10 členiek, ktoré sa 
stretávajú a debatujú o prečí-
taných knihách. Ale nielen to. 
„Magnolky“, ako si čitateľky ho-
voria, majú za sebou už aj prvú 
úspešne zorganizovanú akciu. 
Do Komjatíc pozvali populárnu 
slovenskú spisovateľku historic-
kých románov Janu Pronskú. V 
nedeľu 31. marca sa  s ňou ko-
nala v kultúrnom dome beseda, 
počas ktorej sa so spisovateľ-

kou rozprá-
vala Marika 
Derďaková. 
Pred začiat-
kom pri vcho-
de vítali hostí 
slečny v stre-
d o v e k ý c h 
ko s t ý m o c h 
a rozdáva-
li výherné 
záložky. O 
občerstvenie 
sa posta-
rali členky 
Magnólie a 
napiekli placky podľa stredo-
vekého receptu. Samozrejme 
nechýbal ani chlieb a soľ. Celá 

beseda sa niesla v príjemnom 
priateľskom duchu, nechýbali 
ani vtipné momenty a srdečný 
smiech. Úryvky z kníh krás-

ne predniesla Ľudka Hlavatá. 
Stredovekú atmosféru svojim 
spevom a hrou na stredove-
kých nástrojoch dokonale vy-
ladil trubadúr Robert Žilík z 
Mojmíroviec. Okrem hudby 
porozprával aj zaujímavosti o 
živote na hradoch v stredove-
ku. Pani spisovateľka odpove-
dala aj na otázky z obecenstva 
a nakoniec vyžrebovala víťaza 
svojej knižky, ktorú venovala aj 
s podpisom. Potom už nasledo-
valo podpisovanie a venovanie 
knižiek, ktoré si hostia mohli 
zakúpiť. Pár fotiek na pamiatku, 
družné rozhovory, ochutnávka 
placiek a bola to ozaj pekná ne-
deľa. Členky Magnólie veria, že 
besedy so spisovateľmi sa stanú 
v Komjaticiach tradíciou. Túto 
skvelú akciu zorganizovali s 
podporou obce a vedeniu Kom-
jatíc za to patrí vďaka.
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texty z Komjatíc pripravila: Mgr. Mária Derďaková
fotografie z Komjatíc pripravila: Mgr. Miriama Lörinczová

Prvý máj má v Komjaticiach už dlhé roky svoje dôležité postave-
nie. Každoročne sa totiž práve v tento deň v obci konajú cyklistické 
preteky, ktoré sa za tie roky stali vyhľadávanou športovou akciou. 
Inak tomu nebolo ani tento rok a 1.mája 2019 sa konal už 18.ročník 
cyklistického kritéria o Pohár starostu obce. Organizátorom je bý-
valý cyklistický pretekár Roland Nosian a obec Komjatice. Preteky 
boli určené neregistrovaným pretekárom vo viacerých detských ka-
tegóriách a druhý rok tiež v seniorskej kategórii. V druhej polovici 
pretekov sa prezentovali jazdci s licenciou, teda registrovaní cyklisti 
takisto vo viacerých kategóriách. Ceny víťazom odovzdával starosta 
Komjatíc Peter Hlavatý. Organizátorov pretekov teší v prvom rade 
vysoká účasť detí, ktorých sa prihlásilo viac ako 60 a to aj vďaka 
rodičom, ktorí si pre svojich malých pretekárov našli čas. Je chvá-
lyhodné, že každoročne stúpa počet malých pretekárov. Za celý or-
ganizačný tím patrí veľké poďakovanie všetkým, ktorí sa zúčastnili, 
takisto všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii prete-
kov. Špeciálne poďakovanie patrí polícii SR za sprievodné moto-
cykle a ľuďom, ktorí na križovatkách strážili bezpečnosť pretekárov.

Členovia Komjatického mládežníckeho parlamentu majú v náplni svojich úloh dôležitý bod, kto-
rým je každý rok pripraviť pre deti z Komjatíc oslavy ich veľkého sviatku – MDD. A tak v sobotu 1. 
júna hneď po obede za krásneho letného počasia boli v malom parku na námestí pripravené  sta-
novištia, odmeny a rôzne prekvapenia. Mladí komjatičania nachystali pre deti zaujímavé súťaže, 
po splnení ktorých dostávali farebné žetóny.  Tie si následne mohli vymeniť v stánku za sladkosti, 
cukrovú vatu či pukance. Niekoľko stanovíšť si pripravil aj detský folklórny súbor Mladosť, ktorý s 
veľkou radosťou pomáha Komjatickému mládežníckemu parlamentu. Po celom parku pobehovali 
usmiate namaľované tváričky či postavičky v rozprávkových kostýmoch. Tento rok pripravili pre 
deti prekvapenie aj motorkári. Nielen deti, ale aj dospelí boli nadšení z ich krásnych veľkých mo-
toriek, na ktorých sa mohli odfotiť. Ďalšou atrakciou boli páni policajti, ktorí vozili deti v aute so 

zapnutými majákmi a sirénami. To bolo pre deti niečo úžasné. Nielen 
počasie bolo výborné, ale hlavne atmosféra bola príjemná a zábavná a 
všade sa ozýval detský smiech. Úroveň osláv dňa detí každým rokom 
stúpa a deti z Komjatíc sa už určite tešia na tie budúcoročné. Uvidíme, 
aké prekvapenie pripravia členovia Komjatického mládežníckeho par-
lamentu pre malých obyvateľov našej obce.

Cyklistické preteky
sú už tradíciou

Medzinárodný deň detí v Komjaticiach organizujú mládežníci

texty do prílohy pripravila: Mgr. Mária Derďaková
fotky pripravila: Mgr. Miriama Lörinczová
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V servise Autodanko v Šuranoch majú 
najmodernejšiu lakovňu na Slovensku

Ak náhle ochoriete, vaše prvé kroky 
dozaista smerujú do ambulancie 
lekára, ktorý vás vyšetrí a stano-
ví liečbu. Čo ale v prípade, keď sa 
vám nečakane pokazí auto? Ur-
čite ho odveziete do autoservisu, 
od ktorého očakávate maximálnu 
ústretovosť či odbornú spôsobilosť 
pri poruche vášho vozidla. A práve 
taký sa nachádza v meste Šurany na 
Družstevnej ulici. Servis Autodanko 
s.r.o. ponúka už od roku 2008 kom-
pletnú škálu opráv a údržbu pre 
všetky druhy vozidiel. Majiteľmi  sú 
sympatickí manželia Jozef a Tatiana 
Danieloví. Za približne desať rokov 
fungovania dokázali skvalitniť po-
nuku svojich služieb natoľko, že ve-
dia vyriešiť akúkoľvek požiadavku 
zákazníka v súvislosti s jeho auto-
mobilom. Od začiatku svojho pod-
nikania je ich primárnym účelom 
oprava vozidiel a úprava povrchov 
kovových materiálov, no moderni-
záciou a postupným rozširovaním 
sa už bez problémov vyrovnajú ho-
ciktorému inému autorizovanému 
servisu.    

Flexibilnosť  v dodaní dielov 
Na všetkých opravách vozidiel 
pracujú automechanici tak, aby 
mali zákazníci automobil čím skôr 
k dispozícii. Uvedomujú si totiž 
jeho nevyhnutnosť pre ľudí, ktorí 
ním jazdia každodenne. „Nie je to 
tak, že auto tu stojí na parkovisku 
tri dni a až potom sa mu začína-
me venovať,“ vysvetľuje prijímací 
technik Marek Hubočáni. „Väčšie 
opravy väčšinou plánujeme a je 
vhodné sa na ne vopred objednať. 
No samozrejme ak má človek s vo-
zidlom nečakaný problém, sú veci, 
ktoré vieme vyriešiť na počkanie.“ 
Ide napríklad o výmenu pneumatík, 
geometriu či opravu defektu. Kona-
teľka spoločnosti Tatiana Danielová 
dodáva, že najväčšiu chybu robia 
zákazníci, keď si diely na opravu 
objednávajú sami. Často sa potom 
stáva, že si kúpia nesprávny diel, 
ktorý už potom nevedia vrátiť, ani 
inak využiť. „Keďže máme viac do-
dávateľov, ktorí nám diely dodávajú 
trikrát denne, vieme 80 % menších 
opráv vykryť v priebehu dňa.“ Pokiaľ 
by išlo o náročnejšiu opravu, najne-
skôr do druhého dňa má zákazník 
svoje opravené vozidlo ihneď k dis-
pozícii. Pracovníci v servise Auto-
danko preberajú za každý diel záru-
ku, a teda sú osobne zodpovední za 
všetko, čo do konkrétneho vozidla 

namontujú. V prípade nehody si 
totiž policajti všímajú v prvom rade 
technický stav vozidla a tiež to, kde 
bolo auto servisované. Je preto lo-
gické, že si na seba servis nevezme 
zodpovednosť za diel, ktorý si kúpil 
zákazník, pretože ten môže byť nie-
len nevhodný, ale i nekvalitný. 

Najmodernejšia lakovňa  
na Slovensku

Servis Autodanko disponuje naj-
modernejšou lakovňou na Slo-
vensku. Bola skolaudovaná len 
nedávno – v decembri 2018. Na ich 
facebookovej stránke „Autodanko 
sro“ si môžete pozrieť tie najrozlič-
nejšie premeny áut. A neostávajú 
len pri nich. Majú skúsenosti i s 
úpravou menších športových lieta-
diel. „Dokážeme nalakovať hocičo, 
čo má rozmer 8x10 metrov, či už sú 
to menšie lode, alebo lietadlá... Nie 
je ale problém nalakovať hociktorý 
povrch od dreva, cez plasty až po 
samotný kov,“ vysvetľuje Tatiana 
Danielová, ktorá sa do procesu mie-
šania farieb i sama zapája. Pri lako-
vaní využívajú v servise modernú 
technológiu, a tou je práca s vodou 
riediteľnými farbami. S vlastnou 
miešacou linkou farieb tak doká-
žu namiešať akýkoľvek odtieň. Ak 
teda máte desaťročné auto, kto-
ré potrebuje nalakovať napríklad 
kapotu, nemusíte sa obávať toho, 
že by odtieň farby nesadol. Na ur-

čenie a výber farieb im slúži prístroj 
spektrometer, ktorý načíta presne 
tú desaťročnú, miestami možno 
vyblednutú, farbu na aute. Prestrie-
kaný diel tak bude na nerozoznanie 
od toho pôvodného. 

Kompletná evidencia zákaziek  
a  príprava na STK

Ak sa rozhodnete stať klientom 
tohto servisu, máte záruku, že bude 
vaša každá návšteva  zaznamenaná. 
V servise Autodanko si totiž vedú 
kompletnú evidenciu zákaziek – 
majú tak prehľad o všetkom, čo sa 
vo vašom vozidle menilo, opravo-
valo a dokonca i to, či dodal daný 

diel servis, kde  ho kúpil, prípadne či 
si ho zákazník zaobstaral sám. „Veľa 
ľudí sem príde s vozidlom na kon-
trolu a my si hneď vieme skontrolo-
vať, čo sme na poslednej návšteve 
robili. Evidencia je veľmi dobrá vec,“ 
hovorí Marek Hubočáni. Okrem 
toho sa ľuďom snažia vyjsť v ústre-
ty aj tým, že robia kompletnú prí-
pravu na STK v rámci absolvovania 
STK. Čo to v praxi znamená? V práci 
nemusíte čerpať žiadnu dovolenku. 
Svoje vozidlo iba prinesiete do ser-
visu, kde vám ho na technickú kon-
trolu kompletne pripravia a potom 
s ním STK i osobne absolvujú. Auto 
vám bude odovzdané spolu s pro-
tokolom o vykonaní technickej ale-
bo emisnej kontroly. V servise teda 
všetko vybavia za vás a vy ušetríte 

dni voľna, ktoré môžete stráviť s ro-
dinou. 

Riešenie poistných udalostí
Okrem opráv a údržby vozidiel sa 
v servise zaoberajú i poistnými 
udalosťami, ktorým sa primárne 
venuje Tatiana Danielová. „Máme 
uzatvorené zmluvy so všetkými po-
isťovňami, preto vieme riešiť úplne 
všetky poistné udalosti. V súvislosti 
s nimi máme k dispozícii pre klien-
tov tri náhradné vozidlá.“ Ako ďa-
lej vraví, ľudia túto možnosť začali 
v poslednej dobe využívať veľmi 
často. Máloktorý servis totiž môže 
dať svojmu klientovi na výber vo-

zidlo, v ktorom sa bude cítiť mini-
málne tak komforne, ako vo svojom 
vlastnom. Táto služba je pritom hra-
dená buď z PZP alebo z havarijného 
poistenia. 

Plány do budúcna
 Pracovníci servisu Autodanko sa 
snažia každý rok vzdelávať a ško-
liť, aby mohli klientom a zákazní-
kom poskytnúť ten najlepší možný 
servis, a samozrejme sa snažia ísť 
s dobou. „Vždy sa musíme prispô-
sobovať novým požiadavkám trhu, 
či už technológiami, diagnostický-
mi zariadeniami alebo modernými 
prístrojmi na opravu. Navyše sa 
neustále zvyšujú normy na životné 
prostredie, preto potrebujeme za-
riadenia, ktoré čistia, dekarbonizujú 
motory, takže máme v pláne robiť 
takéto niečo i v blízkej budúcnos-

ti.“ Ako sa sama vyjadrila, radi by 
svoje služby rozšírili o nákladnú 
verziu vozidiel od 3,5t do 7t. Mo-
mentálne sa však začínajú zaují-
mať o certifikát CMO (certifikované 
miesto opravy). Keď sa  niekomu 
stane vážna dopravná nehoda, ma-
jiteľ auta ho môže nechať opraviť 
výlučne v certifikovanom servise, 
pričom musí následne absolvovať 
technickú kontrolu. „So všetkým, čo 
tu robíme, či už so službami alebo 
s prístupom, sa snažíme vyrovnať 
autorizovanému servisu,“ uzatvára 
Marek Hubočáni.

Maja Májeková

Aj Vy môžete mať takúto reklamu – využite možnosť prezentácie svojej firmy v našom časopise.  
Prezentácia slúži  k imidžu Vašej práce, aj k upevneniu postavenia Vašej firmy na podnikateľskom trhu v danom 

regióne. Informácie na tel. 0903 516 499, email: obecnyzurnal@gmail.com.

AUTODANKO, s.r.o.
Prevádzka: Družstevná 5 

(areál Elitex) 
Šurany 942 01

V zastúpení: Tatiana Danielová
Mobil: 0903 359 688

Mobil 2: 0918 677 153
Email: autodanko@gmail.com
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Sympatická veterinárka MVDr. Petra Michalíčko-
vá pre čitateľov Žurnálu pravidelne pripravuje 
rubriku Okienko veterinára, v rámci ktorej po-
skytuje cenné rady pri starostlivosti o našich do-
mácich miláčikov. Teraz sme trochu nahliadli do 
jej bežného dňa v ordinácii a pýtali sme sa i na 
zaujímavosti zo života a práce veterinára.
o Prečo ste sa rozhodli stať veterinárkou? 
Máte nejakú konkrétnu spomienku na to, 
kedy ste si povedali, že budete pomáhať zvie-
ratám?  
- Zvieratá mám rada odmalička, vždy som si 
s nimi rozumela viac ako s ľuďmi. Túžba stať sa 
veterinárkou u mňa zarezonovala najmä vtedy, 
keď mi šteniatka zomreli na parvovirózu. Vtedy 
som si povedala, že pojdem študo-
vať veterinu a vymyslím niečo, aby 
som sa takýmto situáciám vyhla. 
o Ako vyzerá taký normálny deň 
veterinára? 
- Ráno sa zobudíte, nezastavíte sa 
a večer ste radi, keď si ľahnete do 
postele (smiech). Moje ordinačné 
hodiny sú od 9,00 do 17,00 hod. 
Keď sem ráno prídem, už je tu 
plno psov a ich majiteľov, čo tu na 
mňa čakajú. Niekedy som tu do do 
večera do siedmej. Samozrejme sú 
i pokojné dni, ale aj tie chaotické, 
kedy sa o piatej pristihnem, že som 
ešte nejedla. A ďalšia vec je, že 
taký pokojný deň mám raz za dva 
týždne, takže viem, že po tomto 
kľudnom období príde určite ne-
jaká viróza a ja sa opäť nezastavím.  
o Akých pacientov ošetrujete 
najčastejšie?
- Základ sú psy a mačky. Ja ako veterinárka som 
zameraná na malé zvieratá. Samozrejme ošetrím 
i králikov, dokonca som už aj škrečka operovala... 
Viac-menej som však orientovaná na mačky, na-
vyše s nimi aj najviac pracujem.  

o Takže ich máte najradšej? 
- Najhoršia práca je podľa mňa s mačkami, pre-
tože ony sú také svojské. Majiteľ dokáže svojho 
psa upokojiť, ale mačky si spravidla urobia vždy 
po svojom. 
o Spomenuli ste operáciu škrečka, to zname-
ná, že aj operujete? 
Záleží od situácie. Základné zákroky, ako sú 
kastrácia mačky, kocúra alebo psa, spravím. Ani 
drobné šitie rany pre mňa nie je problém. Ale 
väčšie zákroky posielam na chirurgiu do Nových 
Zámkov, kde sú na to špecializovaní. (Od tejto kli-
nike píšeme na strane 38.) Ja tu na takéto prípady 
nemám potrebné vybavenie. 
o Vraj ste zriadili skupinu Kastrujeme mačky 

Šurany, ktorú môžu nájsť ľudia i na Facebo-
oku. Vedeli by ste nám ju trochu priblížiť?  
- Spolu s niekoľkými dobrovoľníkmi sa staráme 
o túlavé mačky v okolí Šurian. Robíme kastrač-
né akcie, pretože to mnohým ľuďom prerástlo 
cez hlavu a nemá im kto pomôcť. Fungujeme na 

báze dobrovoľných príspevkov od ľudí. 
Tí, ktorí nás poznajú, už vedia, čo robí-
me, a keď k nám prídu zaočkovať psa či 
mačku, vždy nám nejako prispejú, buď 
finančne, alebo materiálne. Dá sa prispieť 
i nejakými starými dekami, uterákmi, lebo 
veľakrát odchytíme chorú mačku z ulice, 
ktorú treba najskôr vyliečiť. Na našej FB 
stránke okrem ponuky adopcií mačiek 
nájdete aj rôzne nami organizované auk-
cie. Veľa ľudí prispieva na našu činnosť 
práve takouto formou. Ľudia nám darujú 
svoje vlastnoručne robené výrobky, ktoré 
potom my predávame na týchto aukciách. 
Výťažok z predaja ide teda na to, aby sme 
mohli v našej činnosti pokračovať a mačky 

kastrovať a ošetrovať ich.  
o V jednom z minulých čísiel Ž urnálu ste 
už spomínali novelu zákona, ktorá defi-
nuje zviera ako živú, cítiacu bytosť. Viete 
povedať, čo to pre chovateľov, ale i pre 
nás ostatných znamená? 
- Podľa nového zákona do 31. októbra 2019 
musí byť každé jedno zviera bez ohľadu na 
vek čipované. Týka sa to najmä psov. Pokiaľ 
ide o šteniatko, je potrebné ho začipovať 
najneskôr do 12. týždňa veku. Ak ho majiteľ 
predáva alebo daruje, vždy predtým musí 

byť pes začipovaný. Nový majiteľ má potom 21 
dní na to, aby si psíka prepísal na seba. Zákon 
teda ošetruje nielen túlavé psy a nekontrolované 
množenie psov, ale tiež to, že zviera nie je vec.. 
Ľudia môžu byť teda oproti minulosti trestne 
stíhaní nielen za týranie psa, utopenie mačiatok, 
ale i za nekontrolované množiarne. Odkedy sa 
toto dostalo do povedomia, po Šuranoch a okolí 
boli záhadne nachádzané psy určitých rás, ako 
maltézáci, buldočky a yorkshiry... Povyhadzovali 
ich množitelia, lebo vedeli, že do platnosti vstú-
pil nový zákon a psov bude treba čipovať. Existu-
jú chovateľské kluby, ktorí majú psov s papiermi, 
a ktorí k tomu pristupujú zodpovedne, no na 
druhej strane sú ľudia, ktorí na tom iba zarábajú. 

Toto sa nerobí. A práve na to slúži čipo-
vanie, aby sme majiteľa mohli spätne 
vyhľadať. 
o Dávajú si ľudia čipovať svoje do-
máce zvieratá alebo sa k tomu sta-
vajú odmietavo? 
- Skutočne musím pochváliť Šuranča-
nov, že sú v tomto maximálne zodpo-
vední. Prídu, automaticky povedia, že 
potrebujú psíka začipovať. A na druhej 
strane, keď ich aj upozorním, že psíka 
zaočkovať nemôžem, lebo nie je zači-
povaný, s úplným pokojom im vysvet-
lím, že v prípade, ak sa psík stratí, na 
základe čipu ho vieme dohľadať. Pred 
pol rokom sme tu našli psa, ktorý sa 
sem zatúlal až z nejakej obce pri Brati-
slave. Vyhľadali  sme ho pomocou čipu 
a majitelia si po neho prišli. Myslím si, 
že keď už človek má toho psa, má byť 
za neho zodpovedný. 

o Je takáto veterinárna starostlivosť pre maji-
teľov zvierat finančne náročná?
- Nemyslím si to, naozaj je to minimum. Čipo-
vanie je jednorázové, vyjde 15 eur, a pokiaľ ide 
o očkovanie, ročná vakcinácia stojí 13 eur. No 
keď chovateľ očkovanie zanedbá a príde nejaké 
ochorenie, výška liečby sa môže vyšplhať až na 
200 eur. 
o Vo svojej práci dennodenne zažívate určite 
množstvo rozličných a nevyspytateľných si-
tuácií. Spomínate si aj na nejaké kuriózne či 
vtipné príhody? 
- Pred rokom sem prišiel istý chovateľ, ktorý mal 
problém so sliepkami. Vyzvala som ho teda, aby 
mi ho opísal, a on mi vzápätí hodil na stôl kuraciu 
hlavu. Sliepky mali totiž určité kožné ochorenie, 
ktoré bolo na hlave vidieť najlepšie, tak jednej 
z nich odťal hlavu a doniesol mi ju, aby som ju 
mohla vidieť. Ďalší chovateľ priniesol v klietke 
rovno celú sliepku, takže občas zažívam v práci 
i takéto zábavné situácie. Napríklad kamarát po-
ľovník mi pravidelne nosí do ordinácie orlov ale-
bo diviaky. Kuriozitou tiež bola fotka majiteľky 
psa v jeho očkovacom preukaze, kde má byť na-
lepená samozrejme fotka psa a nie jeho majiteľa. 
o A na záver, máte nejakého domáceho milá-
čika? 
- Mám doma psíka Liu, ktorú mi priniesli asi pred 
dvoma rokmi, aby som ju utratila, lebo je po-
stihnutá, nechodila dobre. Pozrela som sa na ňu 
a nedokázala som to. Doteraz ju mám doma, na-
učila sa svojím spôsobom chodiť. Je to taký náš 
maznák, skrátka je to naša Lia. 

Maja Májeková

„Teší ma, že ľudia pristupujú k čipovaniu svojich psíkov zodpovedne,“  
hovorí mladá veterinárka MVDr. Petra Michalíčková.

okienko veterinára - okienko veterinára - okienko veterinára

Veterinárna ambulancia 
MVDr. Petra Michalíčková 

Komenského 34
ŠURANY 

Tel. kontakt: 0902 095 257
E-mail: veterinasurany@gmail.com 

facebook: Veterinárna ambulancia Šurany
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Obec Jatov

V tomto roku sa konali 
v našej obci Fašiangy v 
marci. Nezačali sme tra-
dične sprievodom, ale 
fašiangovou veselicou, ktorá bola ešte viac obohatená o rôzne scénky, či spevácke duá. 
V úvode sme privítali všetkých divákov, ktorí nám prispeli dobrovoľným príspevkom 
na podporu činnosti speváckeho súboru Jatovčanka, a týmto sa  chceme  veľmi pekne 
poďakovať za ich podporu. Z ich príspevku sme mohli zakúpiť súboru nové madeirové 
zástery na kroje, v ktorých súbor vystupoval už na pripravovanom podujatí „Piesne z 
regiónu“ a využije ich i v ďalšej reprezentácii  našej obce. Po úvodnom otvorení veselice 
Jatovčankou sa začal samotný program, v ktorom boli piesne, tance, scénky. Po dvojho-
dinovom programe sa poďakovala pani starostka obce Adriana Matúšeková vedúcej sú-
boru Magdaléne Weibelovej a hudobnému doprovodu Paľovi Bahulovi za ich samotnú 
prípravu réžie fašiangovej akcie a taktiež všetkých členov súboru obdarovala spomien-
kovým darčekom. Poďa-
kovala im za ich účin-
kovanie v programe, za 
ochotu nacvičovať vo 
svojom voľnom čase a 
tým pripravovať pre nás 
krásne a veselé podujatie, 
ktoré v nás vždy zanechá-
va nezabudnuteľný kul-
túrny zážitok.

V Jatove budú stavať ďalšiu bytovku...
Vážení občania, milí čitatelia 
a priatelia, som veľmi rada, že 
mám opäť príležitosť sa Vám 
prihovoriť prostredníctvom 
nášho spoločného Žurnálu...
Leto už máme v plnom prúde, 
prichádzajú prázdninové a do-
volenkové dni, ale my aj napriek 
tomu dokončujeme niektoré 
rozbehnuté projekty a začíname 
i s novými.... Najväčšiu radosť 
mám z toho, že po niekoľko-
ročnom záväzku na projekte 
„Vodovod III. etapa“ sme získa-
li z Environmentálneho fondu 
dotáciu vo výške 100.000,- €, 
s ktorou vyrovnáme dlh voči 
spoločnosti, ktorá zrealizovala 
stavbu vodovodu III. etapy. 
V týchto dňoch sme začali s I. 
etapou realizácie  rekonštrukcie 
strechy, schodov a hromozvo-
du na budove hasičskej zbroj-
nice. Plánujeme pokračovať i  
druhou etapou, na ktorú vyšla 
v tomto mesiaci nová výzva o 
dotáciu, v prípade získania fi-
nančných prostriedkov bude-
me pokračovať v rekonštrukcii 
vstupnej brány a fasády budovy.
Začiatkom roka bola podaná 
žiadosť na ŠFRB a MDaV SR na 
výstavbu 12-bytovej jednotky 
v obci Jatov. Počas čakania na 
schválenie dotácie a finančnej 
podpory sme zrealizovali od-
kúpenie pozemku, na ktorom 

bude plánovaná bytovka 
postavená. Teraz už môžem 
povedať, že Štátny fond roz-
voja bývania nám odsúhlasil 
finančnú podporu v celkovej 
čiastke 604.390,- € a na tech-
nickú vybavenosť z MDaV 
SR (čakáme v týchto dňoch 
na rozhodnutie). 
Veľmi ma teší, že úspešnosť 
máme i pri žiadostiach o do-
táciu v menších projektoch z 
Nitrianskeho samosprávne-
ho kraja. Žiadali sme na úsek 
kultúry a športu, kde sme 
získali v každej oblasti po 
1.700,- €. V kultúre boli pou-
žité na popoludnie ľudových 
piesní s názvom „Piesne z re-
giónu“. Na šport budú použi-
té na rekonštrukciu výmeny 
okien a dverí na športových 
budovách. Touto cestou sa 
chceme celému vedeniu 
NSK v Nitre veľmi srdečne 
poďakovať za ich podporu, 
s ktorou sa môžeme ďalej 
rozvíjať ako v oblasti kultúry 
tak i v športe. Ďalšou našou 
pripravovanou aktivitou bude 
organizovanie nasledovných 
podujatiach: Futbalový turnaj 
o pohár starostky obce, Cyk-
listické preteky, Oslavy SNP, 
Október - „Mesiac úcty k star-
ším“, Hody, Bronzové, striebor-
né, zlaté svadby, Vianočné trhy, 

Stretnutie s Mikulášom.
Leto nám ponúka veľa možnos-
tí ako tráviť voľný čas, aby sme 
načerpali novú energiu. A preto 
Vám všetkých  želám  príjemný 
oddych na dovolenkách a de-
ťom radostné prázdniny. Po let-
nom období sa opäť stretneme 

a budeme pokračovať v pripra-
vovaných plánoch. Využijem 
aj tento priestor na poďakova-
nie všetkým, ktorí sa podieľali 
na organizovaní a pomoci pri 
obecných podujatiach.

Adriana Matúšeková, 
starostka obce Jatov

Fašiangy v obci
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Stavanie mája v Jatove je vždy nádherné

Jatov nezabudol na deti

Už tradične predvečer 1. mája si pripomenieme stavaním mája, ktorý organizuje Obecný úrad. Pred postave-
ním sme si pripomenuli tradície a zvyky, ktoré spomenula v príhovore pani starostka obce. S májom, ktorý sa 
pokladá za najkrajší mesiac v roku a je mesiacom lásky sa spájajú v tradičnej kultúre slovenského ľudu mnohé 
pôvabné zvyky. Máj vtedy predstavoval mladý stromček najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový. V Slovan-
skej kultúre sa máje stavali z dôvodu hojnosti a dostatku plodov a krmiva, a odtiaľ bol už len krôčik k významu, 
ktorý sa najčastejšie skloňuje v dnešnej dobe. Staval sa pred domy, v ktorých bolo dievča súce na vydaj. Krivý 
alebo nepravidelne rozkošatený strom bol hanbou pre dievča aj pre darcu. Mládenci s muzikou ..... V súčasnosti 
sa tradícia zachovala aspoň symbolicky, keď sa stavia jeden máj pre celú dedinu, ktorý symbolizuje zdravie pre 
všetky dievčatá a ženy obce. Tak to bolo i tento rok, kde po kultúrnom programe, v ktorom vystúpil spevácky 
súbor Jatovčanka, s básničkami o máji deti zo ZŠ Jatov, sme spoločne s deťmi vyzdobili „Jatovský máj“ a už tra-
dične pre našu obec bezpečne postavili MÁJ členovia DHZ Jatov. Diváci si zároveň mohli pochutiť na pečených 
rybách, klobáskach, či chutnej cigánskej.

Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých kra-
jinách sveta. Medzinárodný deň detí sa zvyčajne (ale nie všade) oslavuje 
každoročne 1. júna. Na Slovensku sa slávi od roku 1952. Je to deň v roku, na 
ktorý sa tešia všetky deti, pretože to je ich deň.  My sme s prípravami  začali 
už v doobedných hodinách. Pre deťúrence bolo pripravené divadielko o jari, 
vtáčikoch a trubadúre. Po predstavení v areáli kultúrneho domu v Jatove 
na nich čakal skákací hrad, cukrová vata, športové hry, maľovanie na tvár a 
dobrovoľní hasiči z Jatova a z Tvrdošoviec, ktorí deťom ukázali technické vy-
bavenie vo vozidlách  a mali možnosť sa i previesť. Samozrejme počas celého 
dňa nechýbali sladkosti, džúsy a tradičné chutné koláčiky od našich starých 
mám. Po skončení MDD sme pokračovali prípravami na podujatie „Piesne z 
regiónu“, ktoré sa konali v ten istý deň.
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„Noc“ v materskej škole je už tradíciou
Materská škola Lipka je súčasťou právneho subjektu Základnej 
školy s materskou školou Jatov. Naša MŠ pracuje podľa Školského 
vzdelávacieho programu Lipka. Obohacuje výchovu a vzdelávanie 
v prvom rade o environmentálne aktivity a aktivity podporujúce 
zdravý životný štýl. Prostredníctvom priameho kontaktu s prí-
rodou, ale aj prostredníctvom rôznych aktivít majú deti možnosť 
získať poznatky o tom aké vplyvy ohrozujú naše životné prostre-
die. Všetky stratégie, ale aj ciele smerujú k ochrane prírody a  aj k 
ochrane vlastného zdravia, zároveň aj k uvedomeniu si akú hod-
notu príroda má. Spoločne so Základnou školou organizujeme  
projekty : Deň Zeme, Sokoliari, Týždeň zdravej výživy, Európsky 
týždeň športu. V oblasti zdravého životného štýlu sa snažíme viesť 
deti k utváraniu pozitívneho postoja k svojmu zdraviu, k ochrane 

života a zdravia, k boju proti obezite. Nielen pravidelnými pohy-
bovými aktivitami v telocvični, na multifunkčnom ihrisku, ale aj 
účasťou na plaveckom výcviku a  v škole v prírode  sa snažíme roz-
víjať aktívny postoj k pohybu. V rámci  vlastného zamerania ma-
terskej školy podporujeme aj výchovu k bezpečnosti v cestnej pre-
mávke. V praktických situáciách uplatňujeme zásady bezpečného 
správania sa v cestnej premávke, ktoré si doplníme vzdelávaním na 
dopravnom ihrisku v Galante. Tradíciou našej materskej školy sa 
stala Noc v materskej škole, ktorú organizujeme z príležitostí Dňa 
materských škôl., kde deti prežívajú nezabudnuteľné chvíle plné zá-
bavy, zážitkov a dobrodružstiev počas dňa aj noci. Pre niektoré deti 
je to prvá noc, strávená bez svojich rodičov spolu s pani učiteľkami.

Ako plynie rok na našej jatovskej škole...
Tretieho septembra sa slávnostne otvorili 
brány našej školy a medzi nami sme priví-
tali 8 prváčikov. Spolu s ďalšími 18 žiakmi 
sme nasadli na školský kolotoč.
Okrem získavania nových poznatkov, bá-
dania a učenia sa patrí k našim každoroč-
ným aktivitám aj zábava, šport, ochrana 
životného prostredia a spoznávanie našej 
vlasti. Začiatkom školského roka sme sa 
zapojili do Európskeho týždňa športu. Tu-
ristikou sme spoznávali okolie našej obce. 
Celý školský rok sme separovali papier, plast 
a tetrapakové obaly. Dvakrát do roka sme 
zorganizovali zber papiera. Veľká vďaka 
patrí rodičom, ktorí sa aktívne  do zberu  
zapájajú, čím podporujú našu výuku pri 
dôležitosti separácie odpadu a ochrane ži-
votného prostredia. Odmenou pre žiakov 
za usilovnosť pri zbere bolo vystúpenie 
sokoliarov. K rozvoju kultúrneho povedo-
mia žiakov prispieva každoročná návšteva 

divadelného predstavenia, obecnej knižni-
ce v Jatove a mestskej knižnice v Nových 
Zámkoch. K podpore zdravia patria aj 
správne stravovacie návyky. Tie sme utužili 
Jabĺčkovým dňom spolu s rodičmi. Vianoč-
ný čas je najkrajším obdobím roka. K nám 
ho priniesol Mikuláš, ktorého v posledných 
rokoch stvárňujú žiaci štvrtého ročníka. 
Pre žiakov a zamestnancov našej školy sa 
príchodom Mikuláša otvárali tvorivé diel-
ne, kde počas troch týždňov prispel každý 
svojou tvorivosťou a usilovnosťou k úspeš-
nému otvoreniu Vianočných trhov, ktoré sú 
už tradíciou v našej obci. Napriek tomu, že 
sme malá škola zorganizovali sme školské  
kolá prednesu poézie a prózy, matematické 
súťaže – Všetkovedko, Matematický klokan, 
Pytagoriáda. Tí najúspešnejší nás reprezen-
tovali na okresných kolách. Obdobie fašian-
gov sme privítali karnevalom a spoločným 
plesom školy a obce. Dopravnú výchovu 

žiakov k dodržiavaniu pravidiel cestnej pre-
mávky sme odučili blokovým vyučovaním 
na detskom dopravnom ihrisku v Galante. 
Športovú zdatnosť sme zvyšovali účasťou 
na plaveckom výcviku v Nových Zámkoch, 
alebo návštevou školy v prírode, kde sme 
spoznávali krásy našej vlasti. Jeden deň v 
roku patrí iba deťom – Deň detí. Začínali 
sme  divadelným predstavením, na ktoré 
nadviazali športové a vedomostné súťaže v 
duchu divadelného predstavenia – Rytier-
sky deň detí, Myšací deň detí, Pirátsky deň 
detí,... Odmenou za celoročnú prácu a sna-
hu bude rodinný výlet a rozlúčková slávnosť 
so žiakmi štvrtého ročníka, ktorí opustia 
brány našej školy. Každého z nás čaká za-
slúžený oddych, aby sme v septembri znova 
mohli nasadnúť na školský kolotoč.

príspevky pripravili:  
Mgr. Silvia Antalová, Mgr. Eva Kissová
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Opustil nás: 
Margita Pavlíčeková,  Anna Kuruczová, 

Štefánia Čerešníková, Eva Košťálová

Spoločenská kronika 
obce Jatov

(február – máj 2019)

„PIESNE Z REGIÓNU ZVYŠUJÚ  NAŠE NÁRODNÉ POVEDOMIE“

Jarná brigáda s hasičmi a upratovanie Domu smútku v Jatove so seniormi

Folklór patrí na Slovensku medzi najväčšiu pýchu krajiny. Takmer 
každá oblasť, mesto, či obec má svoj vlastný charakter a svoj vlastný 
folklór – kroje, hudbu, piesne, architektúru, zvyky, tradície, tance a 
nárečie.
 Na prezentáciu folklórnych zvykov jednotlivých regiónov sú na 
viacerých miestach Slovenska usporadúvané folklórne festivaly. 
Keďže sme menšia obec, my s našimi „Piesňami z regiónu“ chce-
me tiež prispieť k zachovaniu kultúrneho dedičstva a tradíciám 
na území celého Nitrianskeho samosprávneho kraja. Hlavným or-
ganizátorom podujatia bola Obec Jatov a spoluorganizátor, ktorý 
ho zároveň i finančne podporil bol Nitriansky samosprávny kraj. 
Cieľom akcie bolo zvýšenie povedomia o miestnych a regionálnych 
tradíciách a hlavne začlenenia do kultúrneho diania. Hlavným za-
meraním je podporiť poznanie hudobného folklóru, rozvíjať a pod-

necovať hudobné nadanie a umeleckú kreativitu v našej malebnej 
obci. Zúčastnilo sa spolu 6 speváckych súborov z obcí Cabaj-Čápor, 
Šrobárová, Rastislavice, Lipová, Nové Zámky a Jatov. Spievali sa ľu-
dové piesne, ktoré si pamätali zo svojej mladosti, ale i piesne z iných 
krajov. Počas dňa nám varila chutný guláš pani Monika Hrdá, ktorý 
nám sponzoroval pán Múcska z prevádzky mäsovýroby „Dobrotky 
od Filipka“, na predaj boli pečené ryby, klobásy, cigánska. Koláčiky 
a pagáče nám napiekli naše staré mamy zo ZO Jednoty dôchodcov 
v Jatove.
Slnečné počasie nám prialo a celý deň sa niesol v príjemnej rodin-
nej atmosfére, ktorú spoločne vytvorili všetky  účinkujúce súbory. 
Za krásne piesne starostka obce pani Adriana Matúšeková  obdaro-
vala všetky súbory ďakovnými listami, darčekovými košmi a krás-
nou pamätnou maľbou obce Jatov vyobrazenej v náručí ženy.

Každoročne sa v jarnom období  v obci konajú brigády a  ani tento 
rok tomu nebolo inak. V marci naši dobrovoľní hasiči zorganizovali 
brigádu zameranú na čistenie obecných priekop a zber odpadkov. 
Oslovení boli všetci občania obce, aby sa  skrášlilo okolie našej de-
diny. Sú občania, ktorí sa nemôžu zúčastniť organizovaných brigád, 
preto by sme uvítali, aby nás osobne alebo telefonicky upozornili, 
keď si všimnú niekde skládky, aby sa dbalo na čistotu a poriadok 
v obci. I keď sa odpad triedi, napriek tomu sa vyzbieralo nespo-

četné množstvo odpadu 
rôznorodého zloženia, 
ktorým sa zaplnili až 
dva veľké kontajnery. 
Vždy pred veľkonoč-
nými sviatkami ZO 
Jednoty dôchodcov or-
ganizuje upratovanie 
Domu smútku a okolie 
cintorína, v tomto roku 
sa  konala v apríli. Zo-
hratá partia dôchodcov 
sa intenzívne pustila do 
práce. Pozbierali opada-

né lístie i staré ihličie, drobné konáriky olámané vetrom, okopali 
kvety, vytrhali burinu, pozametali okolie  a poumývali okná, in-
teriér Domu smútku. Počasie prialo, slniečko svietilo a nechýba-
la ani dobrá nálada. Každý zúčastnený mal dobrý pocit, že aj jeho  
pomocou sa prispelo ku krajšiemu okoliu. Veríme, že zúčastnení 
dobrovoľníci budú motivovať všetkých, ktorým záleží na životnom 
prostredí a na svojom okolí. V mene celej obce chceme srdečne po-
ďakovať, že na úkor svojho voľného času pomohli pri skrášľovaní 
nášho okolia. Brigády sú organizované každoročne, preto dúfame, 
že v budúcnosti sa opäť stretneme a v hojnejšom počte.

- vedenie obce -
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Obec Mojzesovo
Dobrý deň, vážení spoluobčania...
Prihováram sa Vám ako zástupkyňa starostu obce Mojzesovo. Pre tých, ktorým pracovná za-
neprázdnenosť nedovolila vnímať dianie v obci a okolo seba – do funkcie zástupkyne starostu  
som bola menovaná a túto funkciu vykonávam od 1. mája 2019. Starosta obce na mňa prenie-
sol časť svojich kompetencií. Dôveru, ktorú do mňa vložil nielen on, ale aj všetci členovia ObZ 
v Mojzesove, sa snažím nesklamať. Ako poslankyňa som členom ObZ v Mojzesove 28 rokov. 
Za tento dlhý čas som mala možnosť zistiť, čo v našej obci chýba, čo obec pre svoj rozvoj 
potrebuje a čo so sebou práca pre obec a občanov prináša.  Čaká nás veľa práce, ja dúfam, že 
sa mi spolu s vašou pomocou počas môjho zastupovania starostu, podarí postupne zrealizo-
vať čo najviac  zo zámerov o rozvoj obce v takom rozsahu, ako ich má vo svojom volebnom 
programe rozpracované starosta obce Ing. Jozef Čunderlík. Doteraz sa podarilo zrealizovať 
vyčistenie plochy okolo rybníka od koreňov vyrúbaných stromov, v jesenných mesiacoch sa 
chystá výsadba nových drevín a kríkov v areáli rybníka. Je rozpracovaný projekt na výsadbu 
zelene v extraviláne obce – Náučný chodník, ktorý povedie od školy smerom na vinohrady. 
Prebieha rokovanie o rekonštrukcii cesty na vinohradoch, ktorej kvalita nezodpovedá jej účelu 
. Pokračujú práce na úspešnom ukončení Zmien a doplnkov č. 1 k Územnému plánu obce .  
Je to len zlomok rozpracovaných projektov, ktoré je potrebné dotiahnuť do úspešného konca, 
aby z nich mal úžitok každý občan našej obce.  Máme za sebou prvé slávnosti v obci, Sláv-
nosť svätenia viníc – sv. Urbana, dvojdňové oslavy MDD – aj touto cestou chcem poďakovať 
všetkým sponzorom, pracovníkom obecného úradu, členom organizácií v obci, rodinným 
príslušníkom a občanom, ktorí nám pomohli zabezpečiť úspešný priebeh spomínaných akcií. 
Zároveň Vás všetkých pozývam na Oslavy dňa obce, ktoré sa budú konať 20. júla 2019 v areáli 
OŠK Mojzesovo.  S nastávajúcim príchodom horúcich letných dní a času dovoleniek,  želám 
všetkým obyvateľom Mojzesova príjemné prežitie leta  v kruhu svojich rodín a priateľov!

Tatiana Martišová 
zástupkyňa starostu obce Mojzesovo

„Atletika mi nevzala nič. Naopak, dala mi všetko, čím som!“
Aj týmto citátom olympijský 
víťaz Matej Tóth motivuje mla-
dých športovcov, aby pohyb, kto-
rý šport prináša, brali zodpoved-
ne. Čoraz zložitejšie je v dnešnej 
dobre prilákať deti k športovým 
aktivitám. A nám sa to vďaka 
projektu spoločnosti O2 pod 
záštitou Mateja Tótha podarilo. 
Ešte v minulom školskom roku 
sme svedomito a cielene posie-
lali SMS, aby sme tento projekt 
mohli absolvovať. Hoci sme v 
zasielaní esemesiek vo svojej 
kategórii nezvíťazili (tuhý boj 
so ZŠ Demandice), akadémiu sa 
nám podarilo získaťžrebom. 
    Dňa 10.9.2018 samotný olym-
pijský víťaz Matej Tóth Športovú 
akadémiu v našej škole otvoril. 
Tento deň bol veľmi zaujímavý 
pre všetkých, žiakov i dospe-
lých, nakoľko stretnúť osobne 
významného športovca nebýva 
každý deň. Pripravili sme krátky 
zostrih najcennejších športo-

vých úspechov a žiaci gymnas-
tického krúžku predviedli svoj 
športovýtalent. V príhovore 
pána riaditeľa odznelo obrov-
ské poďakovanie niekdajším te-
locvikárom – pánom učiteľom 
Jozefovi Néglimu a Štefanovi 
Foltinovi, ako aj súčasnému Ma-
rekovi Lontošovi, ktorí úroveň 
športových aktivít preslávili nie-
len v rámci okresu, no i v kraj-
ských či celoslovenských kolách. 
Najvtipnejší bol krátky rozhovor 
s Matejom Tóthom, kde nás zau-
jímalo napríklad aj to, či má do-
máceho maznáčika, alebo jeho 
najobľúbenejšie jedlo, vek, pýtali 
sme sa na jeho rodinu, vysvetlil 
nám, v čom spočívajú pravidlá 
atletickej disciplíny – chôdze... A 
spoločné fotografie nám časom 
pripomenú tohto úspešného, no 
veľmi skromného človeka.
Vedúcim O2 Športovej akadé-
mie bol v našej škole telocvikár 
Marek Lontoš, ktorý sa viackrát 

zúčastnil na odbornýchškole-
niach, kde sa oboznámil s cieľmi 
a hlavne s rozpracovanou me-
todikou. Dvadsať žiakov 1. – 3. 
ročníka dvakrát v týždni absol-
vovalo tréningy, kde savenovali 
všeobecnej pohybovej prípra-
ve, ktorá je potrebná pre každý 
šport. Deti sa pripravovali na 
športové výkony, učili sa správ-
ne vykonávať pohyb a formy boli 

plné radosti a hier. Tieto cviče-
nia pomáhali deťom kompenzo-
vať nesprávne pohybové návyky, 
ktoré súvisia so sedením v škole 
či doma pri počítači.
Deti sa učili systematicky a 
správne športovať, mali z pohy-
bu radosť, ktorá snáď pretrvá do 
budúcnosti. 

ZŠ

Urbanko – požehnanie viníc v Mojzesove V kalendári 25. mája si pripíjajú na zdravie nositelia mena Urban, toto meno 
však má veľký význam aj pre vinohradníkov a vinárov, keďže sv. Urban je ich 
patrónom. Pri soche svätého Urbana vo vinohradoch v Mojzesove sa v tento 
deň slávilo požehnanie viníc. Už o 13.00 hodine náš pán farár ThDr. Pavol 
Linet, PhD. požehnal vinice a spoločne sme prosili tohto nebeského patróna 
o hojnú úrodu. Po pobožnosti vystúpil folklórny súbor Bablnka, ktorý svojím 
spevom, tancom a recitáciou spríjemnili tento slávnostný akt. Program 
ukončilo netradičné kvarteto ľudovými piesňami – pán riaditeľ ZŠMojzeso-
vo-Černík Paedr. Stanislav Petráš s „kostolnými“ speváčkami z Mojzesova. 
Ani tento rok nechýbal guláš, ktorý pripravila Poľovná spoločnosť Mojzesovo, 
MO Slovenského zväzu záhradkárov sa postarala o náš pitný režim. Koláčiky 
tentokrát napiekli Kvetoslava Kmeťová, Emília Valentová, Marta Hlavačková, 
Helena Buranská a Mária Teplanová. Všetkým, za pomoc a účasť na slávnosti, 
ďakujeme.

Lucia Buranská
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Školský rok v ZŠ Mojzesovo-Černík
Prinášame prehľad toho, 
čo všetko sa v ZŠ Mojzeso-
vo-Černík udialo v školskom 
roku2018/2019. Môžeme zod-
povedne povedať, že tento rok 
bol pre školu úspešný. Žiaci 
dosiahli množstvo výborných 
výsledkov vo vedomostných, 
umeleckýchi športových sú-
ťažiach, o ktorých sa dočítate 
na nasledujúcich stránkach. 
Okrem úspechov žiakov škola 
napredovala aj v ďalších ob-
lastiach.V minulom školskom 
roku naša škola v náročnej sú-
ťaži, aj vďaka vašej pomoci pri 
hlasovaní, vyhrala O2 Športovú 
akadémiu Mateja Tótha. Sláv-
nostné odovzdanie akadémie 
sa uskutočnilo  za osobnej prí-
tomnosti olympijskéhovíťaza 
Mateja Tótha.  Matej si pre žia-
kov pripravil prednášku o svojej 
športovej ceste a našiel si čas aj 
na spoločné fotografovanie.  
Za významný moment po-
važujeme otvorenie pobočky 
Súkromnej základnej ume-
leckej školy Jozefa Dömeho, v 
ktorej sa žiaci môžu vzdelávať 
v hudobnej, tanečnej alebo vý-
tvarnej oblasti. Prvé hudobné 
úspechy malých umelcov sme 
mohli vidieť už v decembri na 
vianočnom koncerte. Naši žiaci, 
talentovaní huslisti, si nacvičili 
vystúpenie spolu so skupinou 
Maňanskámuzička a predviedli 
fantastický výkon na akadémii 
ku Dňu matiek. Nesmieme za-
budnúť ani na vystúpenia os-
tatných žiakov, ktorí pre svoje 
mamičky pripravili nezabudnu-
teľný kultúrny program. 
Pri príležitosti Dňa učiteľov 
sme 28. marca pozvali do školy 
našich bývalých kolegov – uči-
teľov, pre ktorých nezabudnu-
teľným zážitkom bol kultúrny 
program venovaný práve im. 
Veď práve oni sa zaslúžili na vý-
chove a vzdelávaní niekoľkých 
generácii absolventov školy.
V októbri sme sa zúčastnili fes-
tivalu „Podhájske dni klobás a 

tradičných špecialít“, kde sme 
súťažili v príprave klobás, gu-
lášu a kapustnice. Naše súťaž-
nétímy „Šuhaji“ a „Lapaji“ zís-
kali zlatú a striebornú medailu 
a družstvo „Gumkáčov zo ZŠ 
Mojzesovo-Černík“ získalo Zla-
tého šampióna a finančnú vý-
hru pre školu 500eur. Súčasťou 
súťažným tímov okrem žiakov 
musel byť aj dospelý. Za nezišt-
nú pomoc patrí obrovské poďa-
kovanie pánovi Ľubošovi Opá-
tovi s manželkou, pani Márii 
Hlavačkovej a pánovi starostovi 
Ing. Jozefovi Čunderlíkovi, ktorí 
boli členmi víťazných družstiev. 
V spolupráci so Združením 

rodičov pri ZŠ Mojzesove-Čer-
níku sme zorganizovali školský 
ples. Už po druhýkrát sa usku-
točnil v priestoroch telocvične a 
hodnotíme ho veľmi pozitívne. 
Poďakovanie patrí pánovi Ma-
riánovi Chovanovi, ktorý nám 
ako barista sponzorsky zabez-
pečil na školskom plese kávu. 
Výťažok z plesu bude použitý 
na ďalší rozvoj školy. 
Pokračovali sme aj v rekon-
štrukcii interiéru a exteriéru 
školy. V prvom pavilóne sme 
realizovali pokládku novej 
dlažby a schodiska. Prostredie 
chodby sme vynovili dreveným 

obkladom stien. Práve reali-
zujeme projekt NSK s názvom 
„Výtvarný ateliér pre žiakov ZŠ 
Mojzesovo-Černík“, v ktorom 
komplexne rekonštruujeme-
zastaralúučebňu. Vymenili sa 
staré parkety za PVC, namon-
tovali moderné osvetlenie, vy-
menili nábytok, lavice, stoličky, 
namontovali projektor a novú 
tabuľu. Súbežne s týmto pro-
jektom riešime aj ďalší projekt 
NSK pod názvom „Vybudo-
vanie čitateľského kútika v ZŠ 
Mojzesovo-Černík“. Najmo-
dernejšia učebňa v škole bude 
slúžiť aj ako knižnica,  aj výtvar-
ný ateliér už od septembra. Z 

finančných prostriedkov NSK 
doplníme aj lyžiarsku vystroj. 
Vybavenie pre gymnastov rieši-
me tiež z projektových finanč-
ných prostriedkov, z ktorých 
budeme nakupovať gymnas-
tické vybavenie.Aj počítačovú 
učebňu sme vybavili novým 
dizajnovým nábytkom.
 Z finančných prostriedkov 
mikroregiónu Cedron a Zdru-
ženia rodičov pri ZŠ Mojze-
sovo-Černík sme realizovali 
projekt „Zlepšenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia detí v areáli 
ZŠ“, v rámci ktorého sme vy-
budovali nový prístrešok auto-
busovej zastávky v areáli školy. 
Rozširovali sme aj oddychové 
zóny zakúpením lavičiek, opäť 
s finančnou podporou mikro-
regiónu Cedron. Len v týchto 
dňoch nám bol schválený nový 
projekt Nadácie EPH s názvom 
„Vybudovanie lezeckého parku 
v ZŠ Mojzesovo-Černík“. Ide o 
zamestnanecký projekt, na kto-
rom spolupracujeme s pánom 
Jozefom Vilkovským. Uvede-
ným projektom chceme vybu-
dovať lanovú pyramídovú pre-

liezku. Počas leta pripravujeme 
realizáciu aj ďalšieho, aktuálne 
schváleného projektu Nadácie 
ZSE s názvom „Rozprávkové 
sedenie v škole“. Opäť ide o za-
mestnanecký projekt, ktorý bu-
deme realizovať v spolupráci s 
mamičkou pani Jankou Buran-
skou. 
Najaktuálnejšie sa podieľame 
na príprave projektu „Protidro-
gový deň“, ktorý sa uskutoční 
koncom júna v areáli školy. 
Bude tu prezentovaná práca 
polície - vyhľadávanie drog 
policajným psom, zadržanie 
nepriateľa, ukážky hasičského 
zboru, ktorý predvedie funkč-

nosť protipovodňového systé-
mu, zachraňovanie zraneného z 
havarovaného auta, predstaví sa 
tiež civilná ochrana s chemic-
kým laboratóriom, prvá pomoc 
záchranárov a mnohé ďalšie 
sprievodné aktivity. 
  V závere mi dovoľte srdečne 
sa poďakovať tým, ktorých som 
menovite nespomenul, všet-
kým pedagogickým i nepeda-
gogickým pracovníkom školy, 
rodičom, starým rodičom, pria-
teľom, ktorí sa akoukoľvek for-
mou podieľali na rozvoji školy. 
Najväčšia vďaka však patrí 
žiakom, ktorí úspešne zvládli 
všetky podmienky vzdelávania, 
napredovali v intelektuálnom i 
telesnom  rozvoji. Prežili sme 
všetci veľa pekného, úsmev-
ného. Aj keď sme všetci iní, ale 
cieľ sme mali rovnaký – prežiť 
školský rok čo najúspešnejšie, s 
dobrými známkami, dosiahnuť 
prvenstvá v  súťažiach, získať 
nové vedomosti, nájsť si nových 
kamarátov a zažiť mnoho zážit-
kov.

PaedDr. Stanislav Petráš,  
riaditeľ školy
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Preteky mladých rybárov a rozprávkové vinohrady
1.jún patrí všetkým deťom na celom svete, a keďže tie „naše“ mojze-
sovské deti sú pre nás Mojzesovčanov najdôležitejšie, oslavy medzi-
národného dňa detí obec Mojzesovo a miestne organizácie pripravili 
bohaté. Už v sobotu ráno mohli malí rybári predviesť svoje rybárske 
schopnosti ako uloviť čo najviac rýb a zabojovať o hodnotné ceny od 
našich štedrých sponzorov. Slnečné počasie vylákalo približne 50 detí 
na miestny rybník, okrem raňajok boli pre nich pripravené aj rôzne 
maškrty a po vyhodnotení súťaže sa všetci mohli pohostiť na výbor-
nej polievke z rýb a grilovaných rybacích dobrotách, ktoré každým 
rokom ukuchtia členovia SRZ z Mojzesova. Aj keď diplomy, poháre a 
medaily boli pripravené iba pre prvé, druhé, tretie miesto a ocenenie za 
najväčšiu ulovenú rybu a v súťaži nemôže vyhrať každý, z pretekov si 
odniesol balíček každý jeden súťažiaci. A s balíčkom si domov niesol aj 
spomienky na jeden krásne strávený deň v prírode so svojou rodinou, 
priateľom, či spolužiakom. V nedeľu čakalo naše deti prekvapenie, pre-
tože na rozdiel od predchádzajúcich rokov sa oslavy MDD nekonali na 
futbalovom ihrisku, ale oslava sa preniesla no Mojzesovské vinohrady. 
Názov dostali v ten deň „Rozprávkové“ a naozaj sa takými na pár hodín 
aj stali. Členovia kultúrnej komisie a miestne organizácie sa zhostili 
úloh, ktoré im boli rozdelené. Po viniciach sa rozmiestnili stanovištia, 
kde každé z nich predstavovalo jednu ľudovú rozprávku. Na začiatku 
vinohradov Vás pod veľkým stromom vítala víla, ktorú strážil drak, ale 
smutno jej nebolo, pretože jej spoločnosť robila gazdinka s domácimi 
šiškami, ktoré boli pripravené pre prichádzajúcich účastníkov dob-
rodružstva. Úlohou víly bolo odovzdať každému dieťaťu mapku s popi-
som, ako má postupovať, aká rozprávka ho čaká pri najbližšej zastávke 
a že pri každom stanovišti nájde rozprávkovú postavičku, ktorá mu dá 
pečiatku na jeho mapku. A tak deti plné očakávaní vstúpili do rozpráv-
kového sveta a vydali sa na vandrovku. V prvej rozprávke o Medovní-
kovej chalúpke ich čakala strašidelná ježibaba, ktorá deti nalákala na 
mäkkučké medovníčky. Deti mali za úlohu vyzdobiť si ich a za odmenu 
ich potom mohli zjesť. Tiež si mohli zasúťažiť v pretekaní vo fúrikoch. 
Ešte pred ďalšou zastávkou sa mohli deti zastaviť pri príslušníkoch 
DHZO z Trávnice. Okrem toho, že si mohli prezrieť hasičské auto a 
ich dôležitú prácu, podarilo sa im v tom horúcom dni pár šťastlivcov aj 
osviežiť vodou, ktorú striekali z hadíc pri ukážke svojej práce. O zábavu 
nebola núdza. Pri ďalšej križovatke pre zmenu čakala vodníčka, ktorá 
bola súčasťou rozprávky o Zlatej rybke. Cieľom v tomto stanovišti bolo 

nachytať rybky. Ďalšie vyhradené miesto patrilo rozprávke o Červenej 
čiapočke, kde dostali deti priestor na streľbu zo vzduchovky a zasúťažili 
si aj v disciplíne nafukovania balónov. Po ceste k ďalšiemu stánku mu-
seli nielen deti ale i dospelí prejsť cez pavučinu, ktorá zatarasila cestu k 
futbalistom, kde si naše ratolesti mohli zakopať na futbalovú bránu. Os-
tatné dve stanovištia boli umiestnené pri soche sv. Urbana. V rozprávke 
Ťahal dedko repku deti súťažili v skákaní vo vreci a preťahovali sa la-
nom, rozprávka Pampúšik bola určená naším najmenším, kde hádzali 
loptičky do košov a kreslili kriedami. Taktiež ste v centre mohli nájsť 
päť okúzľujúcich víl, ktorých úlohou bolo maľovanie na tvár. V altánku 
zasa obsadila miesto postavička KNICK-KNACK, ktorá predvádzala 
interaktívne pohybovo-rekreačné hry zamerané na rozvoj telesnej a 
duševnej kondície detí.  Na záver sa deti posilnili špekáčikom, ktorí 
si opiekli a  z čarovného košíka si každé dieťa odnieslo malú pozor-
nosť. Na pamiatku bolo každé dieťa obdarované umeleckým obrázkom, 
ktoré deťom venovala Mgr. Tatiana Martišová DiS. Nemalá účasť detí, 
rodičov, starých rodičov a ostatných rodinných príslušníkov nás pre-
svedčila, že naša snaha pripraviť tento deň neobyčajným sa podarila.
Tento projekt bol realizovaný s podporou Nitrianskeho samospráv-
neho kraja a vďaka patrí nielen pracovníkom obecného úradu, ale aj 
členom kultúrnej komisie, žiakom 8.tr.  ZŠ Mojzesovo-Černík členom 
miestnych orgánizácií,  a to: MO Slovenského rybárskeho zväzu, MO 
Slovenského zväzu záhradkárov, ZO Slovenského zväzu chovateľov, 
Poľovná spoločnosť Mojzesovo, MO Slovenský orol a podnikateľom  
TEMIX SK s.r.o. – Milan Vagunda, Auto stop – Ján Ostrožlík, Dela 
Companys.r.o. – Juraj Kozár, IZOL plus s.r.o. – Miroslava Buranská, 
Wikuss.r.o. – Branislav Zlatinský, PROKA s.r.o. – Štefan Hancko, Sto-
lárstvo  CHOVANEC – Miroslav Chovanec, NOVOSEV s.r.o. - Miro-
slav Vašek, IZOTEZ – Jozef Čunderlík ml., Rybárske potreby Carpio,  
Pekáreň Oremus Nové Zámky, STAVEG s.r.o. – Šurany, LOMIK – Du-
šan Lontoš, Zmiešaný tovar – Anna Buranská Mojzesovo, Pohostinstvo 
Mojzesovo – Viera Kečkéšová, Fenixs.r.o. Šurany, Contec Plus s.r.o., 
FieroWine – František Švec, Chovan Maroš, Ján Kajanovič, Ján Rupek 
st., Ján Rupek ml., František Horváth, Andrej Čongrády, Jozef Lauro, 
Patrik Baláž, Magdaléna Horníková, Ing. Miroslav Jakubec, Pavol Me-
lišek, Ing. Slavomír Hačko, Ivan Kajanovič, Andrea Buranská, Tatiana 
Martišová.

Lucia Buranská

Priestory na obecnom úrade dostali nové šaty
Len čo sa vo februári dokončila rekonštrukcia skladových 
priestorov v kultúrnom dome, hneď sa obecný úrad pustil 
do obnovy ďalších miestností na obecnom úrade. Archív 
sa kvôli veľkosti miestnosti presunul do  kuchynky a nao-
pak kuchynka do väčšieho priestoru do bývalého archívu. 
Okrem nových podláh sa v archíve vymenili aj nové mo-
dernejšie police a tak pracovníčky obecného úradu získa-
li lepšiu orientáciu a prístup k potrebným spisom. Taktiež 
kuchynka bola ešte z čias bývalého režimu, a súrne potre-
bovala renováciu. Rovnako sa aj v tejto miestnosti vyme-
nila podlaha, nová je i kuchynská linka, kuchynský stôl 
so stoličkami a sedacia súprava s konferenčným stolíkom. 
Na hornom podlaží sa obnovila aj posledná miestnosť, 
kancelária samostatného odborného pracovníka, kde pri-
budli nové úložné priestory na písomnosti. 

Lucia Buranská
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Sadíme my máje...,
aj v Mojzesove

Krajský metodický deň Materskej školy Vlnka v Mojzesove
Pod záštitou Regionálnej sekcie OMEP 
Nové Zámky  a krajskej inšpekcie Nové 
Zámky sa 17.4.2019 v materskej škole 
uskutočnilo Krajské metodické stretnu-
tie učiteliek materských skôl. Zúčastnilo 
sa na ňom 38 učiteliek z Nitrianskeho 
samosprávneho kraja, pani inšpektorka 
Mgr. Magdaléna Šurányová, predsed-
níčka RS OMEP Bc. Andrea Lorincová, 
PaeDr. Viera Raganová – Banská Bystrica, 
PaeDr. Stanislav Petráš – riaditeľ Základ-
nej školy Mojzesovo –Černík, zástupco-
via OÚ pán starosta Ing. Jozef Čunder-
lík, p. Alexandra Smutná. Stretnutie sa 
konalo v období Veľkonočných sviatkov, 
preto téma stretnutia bola: VEĽKÁ NOC 
U VODNÍČKA. Naším cieľom bolo v ob-
lastiach Jazyk a komunikácia, Človek a 
príroda, Umenie a kultúra, Matematika 
a práca s informáciami, priblížiť deťom 
príklady regionálnej kultúry, miestne 
zvyky, dodržiavanie tradícií počas veľko-
nočných sviatkov a zdôvodňovať význam 
jednotlivých dní  - Kvetná nedeľa, Zelený 
Štvrtok, Biela sobota, Veľkonočná nedeľa, 
Veľkonočný pondelok. Tento veľkolepý 
deň v našej škole by nemal tak krásnu at-
mosféru bez našich vynikajúcich škôlka-
rov, pomoci obecného úradu Mojzesovo, 
rodičov, košíkára p. Jozefa Buranského a 
pernikárky p. Simony Srnovej a členov 
Miestneho zväzu drobnochovateľov  p. 

Löbla a p. Pečimútha. Patrí im veľká vďa-
ka! Veľkou odmenou pre celý kolektív 
bol celodenný úsmev na tvárach našich 
detí, poďakovanie od hostí za krásne a 
príjemne prežitý deň, plný kreativity a 
úcty k deťom a ľudovým tradíciám v na-
šom Mojzesove.

Kveta Melichárková

(Viac o metodickom dni prinesieme  
v obecnom časopise Naše Mojzesovo  

v decembri 2019)

Každý z nás si toto obdobie spája so slovným spojením „lásky čas.“ Májová zeleň 
bola tiež symbolom sily a dobrého rastu. Máj stavia obyčajne v posledný aprílový 
večer slobodný mladý muž dievčaťu, o ktoré má záujem. I keď v minulosti bolo 
stavanie májov rozšírené, tento zvyk v súčasnom období upadá, zväčša sa teraz 
jeden ovenčený strom stavia v centre dediny alebo hlavného námestia. Vztýčený 
zdobí okolie väčšinou počas celého kalendárneho mesiaca. Za máj sa vyberajú 
predovšetkým mladé vysoké stromy očistené od kôry, ich končiare zdobia pestro-
farebné stužky. Naša obec túto tradíciu oslavuje každoročne a inak tomu nebolo 
ani teraz. V predvečer prvého mája sa zišli obyvatelia Mojzesova pri Obecnom 
úrade, kde po krátkom programe detí MŠ Vlnka a žiačky ZŠ Mojzesovo-Čer-
ník dostala slovo pani zástupkyňa starostu Tatiana Martišová. Mojzesovskí muži 
postavili máj a deti sa mohli pustiť do obľúbenej opekačky, ktorú im pripravila 
MO Slovenského zväzu záhradkárov a ZO Slovenského zväzu chovateľov.Ope-
kanie prerušilo bláznivé aprílové počasie dažďom, tak  sa ľudia museli presunúť 
do kultúrneho domu, kde sa dalo pochutnať na guláši, cesnakových pagáčikoch 
a sladkých maškrtách, ktoré od rána  pripravovali pracovníci obecného úradu. 
Hudobnú produkciu malo tentokrát pod palcom hudobné duo JS Band z Nitry.

Lucia Buranská
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Obec Hul
Milí pedagógovia, žiaci, rodičia a priatelia školy!

Skončila jar a vystriedalo ju leto. Čoraz  teplejšie dni a vysvedčenia, ktoré o malú chvíľku skončia pod Vašimi pazu-
chami, sú znakom, že školskému roku 2018/2019 o chvíľu definitívne odzvoní. S  učebnicami, ktoré vás 10 mesiacov 
sprevádzali  na ceste získavania nových vedomostí,  ste sa rozlúčili a o pár minút necháte za chrbtom i školskú bránku. 
Začnú prázdniny – čas, na ktorý sa všetci tešíme. 
Akokoľvek ťažký alebo ľahký bol tento školský rok, posledným dňom bude zaradený do kategórie minulosť, ktorá sa 
môže vrátiť už len v spomienkach. Viem, že v nás zostane pár z nich nepríjemných, lebo nie všetko v živote vyjde, 
ale verím, že väčšina z nich bude fajn a bude na čo nastávajúce dva mesiace spomínať. Nás všetkých, ako pedagógov, 
nepedagogických zamestnancov, tak i žiakov a ich rodičov, uplynulých 10 mesiacov čosi spájalo. Aj keď každý z nás 
prežil v školskom roku 2018/2019 v budove našej školy svoj vlastný príbeh, svoje starosti, radosti, stresy i úsmevné 
chvíle, predsa máme niečo spoločné a tým je táto škola, ktorá sa stala, či chceme alebo nechceme, súčasťou nášho 
života. V jej mene si dovolím poďakovať nášmu zriaďovateľovi starostovi obce Hul Ing. Pavlovi Gulášovi a obecnému 
zastupiteľstvu za spoluprácu a podporu, všetkým žiakom za rešpektovanie pravidiel, ktoré ako každá správna škola 
má, za ich usilovnosť, reprezentáciu našej školy v súťažiach a najmä všetkým pedagógom za ich prístup a prácu, ktorú 
tento rok vykonali ako najlepšie vedeli a nedala sa zaplatiť peniazmi,  nepedagogickým pracovníkom, bez ktorých by 
chod školy nebol možný, a rodičom, že škole a nám dôverovali. Chcela by som sa vám všetkým poďakovať aj za všetky 
tie naoko zabudnuté a často okolím nepovšimnuté situácie, pomoc a za čokoľvek dobré, čo ste komukoľvek z tejto školy 
vykonali a tak trochu urobili samých seba krajším, ale i  našu školu krajším miestom na svete, na ktoré sa oplatí po 

prázdninách vrátiť. Želám teda nám všetkým slnečné lúče, dni oddychu, krásnu modrú oblohu, príjemné chvíle strávené s rodinou, kamarátmi, krásne 
letné dni. Pekné prázdniny všetkým!  

Mgr. Martina Kišová, riaditeľka ZŠ s MŠ Hul

„S novými poslancami prichádzajú do obce nové nápady,“ 
hovorí zástupca starostu obce Hul Mgr. Ivan Šeben.

Od komunálnych volieb ubehlo 
už niekoľko mesiacov a  ich vý-
sledky zamiešali karty vo viace-
rých obciach. Podobne to bolo aj 
v obci Hul. Hoci súčasný starosta 
Ing. Pavol Guláš svojho protikan-
didáta nemal, niektorí poslanci 
na svojich postoch zostali, no iní 
vstupovali do čela samosprávy po 
prvý raz. Jedným zo staronových 
poslancov je  zástupca starostu 
obce Mgr. Ivan Šeben, ktorý nám 
porozprával viac zo súčasného 
diania v jeho rodnej obci.  
o Poslancom ste dovedna šty-
ri volebné obdobia, takže veci 
v  komunálnej politike  Vám 
nie sú cudzie, no do obecného 
zastupiteľstva pribudli aj noví 
poslanci... Ako sa vám všetkým 
začalo toto nové volebné obdo-
bie? 
- Na svojich postoch zostali šty-
ria pôvodní poslanci a  pribudli 
traja noví. Dá sa povedať, že toto 
nové volebné obdobie sme začali 
dobre a tiež môžem skonštatovať, 
že sa to v  našom obecnom za-
stupiteľstve omladilo, prišli nové 
nápady, nový vietor... Je síce ešte 

krátka doba na to, aby som mo-
hol niečo hodnodiť, no myslím 
si, že spolupráca pokračuje úplne 
bez problémov. 
o Ako by ste zhodnotili tieto 
komunálne voľby? Bola účasť 
občanov na nich vysoká? 
- Nemôžem povedať, že by voľby 
v  našej obci dopadli nejako zle, 
ale podľa mňa bola volebná účasť 
nižšia ako po minulé roky. Zrej-
me to bolo dané aj tým, že sme 
nemali žiadneho protikandidáta 
na starostu. Aj z  tohto dôvodu 
to občania mohli zobrať tak, že 
výsledky volieb boli viac-menej 
jasné. 
o Majú ľudia v Huli záujem 
o politické dianie, či už v súvis-
losti s  prezidentskými voľbami 
a voľbami do európskeho par-
lamentu, alebo ich viac zaujíma 
dianie v obci, resp. to, čo sa ich 
bezprostredne týka?
- Myslím si, že nijako nevyboču-
jeme z  celoslovenského prieme-
ru, pokiaľ ide o tie bežné voľby, 
či už  parlamentné, prezident-
ské alebo do európskeho parla-
mentu. No keď sme spomínali 
tie komunálne voľby, zdá sa mi, 
že sme mali jednu z  najnižších 
volebných účastí v  okrese Nové 
Zámky. Výsledok v  našej obci 
viac-menej kopíroval výsledky 
obcí a miest, kde kandidoval na 
starostu či primátora len jeden 
kandidát. U  nás takáto situácia 
nastala vôbec po prvýkrát, že sta-
rosta nemal protikandidáta. Pre-
to sa to asi odrazilo aj na volebnej 
účasti, ktorá bola približne 40 %. 
o Ste zástupcom starostu obce 
Hul. S  akými predsavzatiami 

ste opätovne kandidovali za 
poslanca obecného zastupi-
teľstva? Určite ste si stanovili 
nejaké ciele, ktoré by ste chceli 
splniť či dosiahnuť... 
- Samozrejme, každý ide kan-
didovať s  určitým cieľom a  z 
dôvodu, že som tu už štvrté 
volebné obdobie, som to chcel 
tentokrát vzdať. Ale potom z ne-
jakého vlastného presvedčenia, 
že ešte mám tejto obci čo dať, 
som nakoniec poslancom zostal. 
Ako poslanec mám určité plány, 
čím by som chcel do tejto obce 
prispieť. Neviem, ako to dovo-
lia financie, no mojím snom je 
zriadenie optického internetu 
v  obci, ktorý by sme vedeli vy-
užiť na kamerový systém, po-
skytnutie internetových služieb, 
televízie – toto u  nás absentuje. 
A  takým spoločným snom  je 
otvorenie dvoch nových ulíc, 
ktoré sú zaznačené i v územnom 
pláne obce, no už niekoľko rokov 
máme problémy s  vysporiada-
ním pozemkov... Vytypovali sme 
si dve lokality, kde by nové ulice 
mohli vzniknúť, a toto je asi jedi-
né, čo našej obci ešte chýba.  
o Od volieb ubehlo ešte len 
krátke obdobie, no podarilo 
sa Vám spoločne so starostom 
a  poslancami obecného zastu-
piteľstva niečo dosiahnuť či vy-
budovať?  
- V  predchádzajúcom žurnáli 
starosta spomenul, že sa nám 
podarilo vybudovať chodník 
v  problematickom mieste obce 
vedľa hlavnej cesty od železničnej 
stanice na jeden aj druhý smer. 
Minulý rok sme dobudovali len 

polovičný úsek a  v  tomto roku 
sme ho dokončili až po cintorín. 
Momentálne prebieha rekon-
štrukcia v okolí kostola, konkrét-
ne ide o výmenu dlažby, ktorú re-
alizuje farský úrad, no naša obec 
prisľúbila finančnú a  materiálnu 
pomoc. A  samozrejme sa nám 
podarili i  nejaké drobné opravy. 
Tu by som ešte chcel podotknúť, 
že sme obec finančne zdravá. Po-
kiaľ ide o branie úverov, narába-
me s nimi veľmi opatrne. Nie sme 
zadĺžení a v rámci rozpočtu roz-
mýšľame, čomu dáme prednosť, 
určujeme si priority. 
o Pred nami je dovolenkové ob-
dobie, pripravuje obec pre svo-
jich občanov i  nejaké kultúrne 
či spoločenské podujatia?   
- Začali sme tradičným stavaním 
mája, ktorý sa konal 1. mája. V 
auguste sa občania môžu tešiť 
na súťaž vo varení gulášu spo-
jenú s  tradičnými dňami obce. 
V sobotu býva varenie gulášu, 
kultúrne vystúpenia, a  nedeľa 
začína tradičnou sv. omšou buď 
v  kostole, alebo na námestí. Po-
poludní opäť prebiehajú kultúrne 
vystúpenia, na ktoré pozývame 
rôznych hostí. 
o Na záver, chceli by ste sa nie-
komu poďakovať? 
- Poďakovanie patrí nepochybne 
pani riaditeľke základnej školy 
za uplynulý školský rok, peda-
gogickým aj nepedagogickým 
pracovníkom, predsedovi OFK 
Hul a  zamestnancom obecného 
úradu za dobre odvedenú prácu.

- májeková - 
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Základná škola s materskou školou v Huli po-
skytuje kvalitné vzdelávanie presne deväťde-
siatim ôsmim žiakom. Na budúci rok sa tento 
počet o niečo zvýši vďaka pätnástim prváči-
kom, ktorí sa budú vyučovať samostatne. Ško-
la s množstvom súťaží a rozmanitých aktivít 
sa snaží v  prvom rade o  to, aby vychovala 
zdravé, šťastné a spokojné deti. Viac podrob-
ností o živote tejto školy nám porozprávala jej 
riaditeľka Mgr. Martina Kišová. 
o Brány škôl sa čoskoro zatvoria a deti čaka-
jú vytúžené prázdniny. Obzrime sa ale späť. 
Ako by ste zhodnotili uplynulý školský rok 
na ZŠ s MŠ Hul?
- Musím zhodnotiť a verím, že to tak vidia aj 
ľudia, že za tento školský rok sa spravilo veľa 
užitočnej a pre školu i pre žiakov prospeš-
nej práce.  Či už moji kolegovia, zamestnan-
ci, žiaci, rodičia, všetci máme za sebou desať 
mesiacov veľkého snaženia. Piataci a deviataci 
úspešne zvládli celoslovenské testovanie, za-
pájali sme sa do súťaží, či už športových, alebo 
vedomostných, a  tiež do olympiád. Niektoré 
boli úspešné, na niektorých sme dokonca po-
stúpili do krajských kôl. Sme veľmi radi, že na 
škole máme toľko veľa šikovných žiakov, kto-
rým sa naši pedagógovia venujú, a venujú im 
veľakrát aj svoj voľný čas. Máme z nich veľkú 
radosť, sme na nich hrdí a dúfame, že sa im 
bude tak dobre dariť i nasledujúce roky. Na 
záver zhrniem asi takto: Pre niektorých bol 
úspešnejší, pre niektorých menej, pre nie-
ktorých prvým rokom školských povinností, 
pre niektorých posledným, ale pre všetkých 
rovnako  o chvíľu končí a začínajú vytúžené 
prázdniny.
o V rámci mimoškolskej záujmovej činnosti 
sa určite so žiakmi zapájate do rôznych sú-
ťaží a  projektov. Ktoré z nich boli pre školu 
najvýznamnejšie, resp. najúspešnejšie?
- V tomto roku sme sa zapojili do výzvy Mi-
nisterstva školstva, vedy, výskumu a  športu 
pod názvom „Zdravie na tanieri“, ktorá je 
orientovaná na podporu výchovno-vzdeláva-
cích aktivít, zameraných na prevenciu obezity 
v školách. Za pomoci vedúcej školskej jedálne 

Mgr. Kataríny Rosivalovej sme predložili pro-
jekt a získali sme finančné prostriedky na jeho 
realizáciu vo výške 7 700 eur, vďaka čomu 
sme zriadili kuchyňu s kuchynskou linkou so 
vstavanými spotrebičmi a jedálenským setom.
o Medzinárodný deň detí, ktorý sa oslavuje 
1. júna, ste príznačne nazvali Dňom rodi-
ny a školy. Kto zabezpečuje toto podujatie, 
prípadne ako ste ho spolu s rodičmi a deťmi 
strávili?
- Deň rodiny a  školy sme pripravili spolu 
s  Rodičovským združením pri ZŠ s  MŠ Hul 
a  so spolufinancovaním NSK pre rodičov 
a priateľov školy a cielene sme ho naplánovali 
na MDD. Vidieť radosť v detských očiach je 
jeden z najkrajších darov, ktoré v živote mô-
žeme dostať. A preto aj my, aby sme vlastne 
obdarovali sami seba, pripravili naši peda-
gógovia pre najmenších aj pre tých väčších, a 
zároveň aj pre rodičov rôzne atrakcie, súťaže a 
hry, pri ktorých sa zabavili všetci. Rada vidím, 
keď sa rodič hrá so svojím dieťaťom, keď s ním 
trávi čas, keď sa mu venuje. Veď ktorý čas je 
rozumnejšie strávený ako ten, ktorý venujeme 
svojím potomkom... Žijeme v dobe uponáhľa-
nej, plnej práce a  povinností, a nie je správ-
ne, že na svoje deti nám veľa času neostáva. 
Veď to, čo ony potrebujú, nie sú drahé hračky, 
značkové oblečenie ani luxusné dovolenky. 
To, čo ony najviac potrebujú, je prítomnosť 
a  láska rodiča. Stráviť s ním pekné chvíle a 
prežívať radosť spolu s nim.
o ZŠ s  MŠ Hul dlhodobo kladie dôraz na 
ekológiu a  dôležitosť separovania odpadu, 
v  dôsledku čoho ste sa snažili zabojovať 
i o titul,,Zelená škola“... Ako sa Vám v tom-
to darilo?
- V mesiaci máj bol termín hodnotenia našej 
školy, kedy sa rozhodovalo, či získame tento 
titul. Žiaci si určili cieľ, ktorý plnia. Ako sa 
im darí, posúďte sami: Separovaním odpadu 
sa znížilo množstvo komunálneho odpadu v 
našej základnej škole o 20% (v čase od sep-
tembra 2017 do apríla 2019). Vďaka aktivitám, 
ktoré žiaci realizovali, sa im podarilo splniť 
nasledovné: 

- V triedach založili zberné nádoby na papier 
a plasty. Určili si ekohliadky, ide o žiakov, ktorí 
zapisujú množstvo odpadu z papiera a plastov 
v triede, pomáhajú im aj pani upratovačky. 
- Pripravili informačnú kampaň o možnos-
tiach minimalizácie tvorby odpadu na škole: 
uskutočnili prednášky a besedy pre žiakov 
prvého stupňa /rovesnícke vzdelávanie/, ktoré 
viedli žiaci 8. a 9. ročníka, aktualizovali ná-
stenky vo vestibule, vyrábali postery a obaly 
na učebnice z novinového papiera na hodi-
nách výtvarnej výchovy. 
- V decembri uskutočnili Burzu hračiek, 
športových potrieb a kníh, ktorá mala veľký 
úspech. 
- Na hodinách matematiky žiaci 9. ročníka 
počítali priemerné množstvo PET fliaš v ich 
rodinách - odpadu z domácnosti. 
- Na hodinách biológie navštívili so žiakmi 8. 
a 9. ročníka obecnú skládku odpadu. Násled-
ne na hodinách informatiky žiaci vypracovali 
projekt o spracovaní odpadu na Slovensku, 
ktorý porovnali s technológiou spracovania 
odpadkov v Rakúsku. 
- Na hodinách chémie sa žiaci 8. a 9. roční-
ka oboznámili o nebezpečenstve plastového 
odpadu a možnosti ich likvidácie, výstupom 
aktivity boli prezentácie žiakov na tému Spra-
covanie odpadu. Tieto informácie spracovali a 
prezentovali pred spolužiakmi pomocou pre-
zentácií (súťaž Milionár) na hodine informa-
tiky. Či sme získali titul „Zelená škola“, zatiaľ 
nie je rozhodnuté.
o Čo je takým Vaším cieľom v  súvislosti 
s celkovým napredovaním  ZŠ s MŠ Hul? 
- Mojím cieľom je uplatňovať humánny prí-
stup k deťom, kde vládne dôvera a dobré me-
dziľudské vzťahy, vychovávať a vzdelávať zdra-
vé, spokojné a šťastné deti, žiakov.  Poskytovať 
kvalitnú výchovu a vzdelávanie, vytvárať bez-
pečné a podnetné prostredie, byť otvorenou, 
podporujúcou, inovatívnou školou a spolu-
pracujúcou so širokou verejnosťou, realizovať 
množstvo rozmanitých aktivít a nehľadať vý-
hovorky, ale hľadať riešenia.

- májeková -

„To, čo deti 
najviac 

potrebujú, 
je prítomnosť 

a láska rodiča,“ 
hovorí riaditeľka ZŠ s MŠ Hul 

Mgr. Martina Kišová.
Horný rad zľava: Mgr. Martina Kišová, Mgr. Lucia Rosinová, Mgr. Jana Lokšová, 

Mgr. Michaela Vančíková, PaedDr. Monika Bučíková, Mgr. Anna Macková, 
PaedDr. Zuzana Petrášová, Mgr. Magdaléna Andrášik Fialková

Dolný rad zľava: Mgr. Marek Rybár, PaedDr. Peter Holečka
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Futbalový turnaj žiakov „Zober loptu, nie drogy“
Každý rok jedna zo štyroch základných škôl organizuje futbalový turnaj o putovný pohár,,Zober loptu, nie drogy“, financovaný s podpo-
rou Nitrianskeho samosprávneho kraja. Tento rok sa v piatok 14. júna ujala organizácie Kolta. Podujatie prišiel osobne podporiť poslanec 
NSK Ing. Ladislav Marenčák a bývalý usporiadateľ Vojtech Porubský, po ktorom ZŠ s MŠ Hul ako prvá škola prevzala štafetu. Turnaja 
sa pravidelne zúčastňujú školy v Dolnom Ohaji, Huli, Jasovej a Kolte. Tentoraz sa ZŠ s MŠ Hul umiestnila na peknom 2. mieste. Okrem 
toho si zaslúženú trofej odniesol aj hulský futbalový talent Marek Mrváň - najlepší obranca.

Materská škola v Huli sa snaží rozvíjať potenciál každého dieťaťa
To, že každé dieťa je výnimočné a je potrebné 
mu pomáhať v jeho rozvoji prostredníctvom 
zmysluplných hier a činností, má na pamä-
ti snáď každá materská škola. Aj tá, ktorá si 
v obci Hul všíma najmä individuálne po-
treby detí a snaží sa rozvíjať ich potenciál 
všestranným spôsobom. Materskú školu Hul 
navštevovalo tento školský rok 37 detí, a od 
septembra sa istotne zapáči i ďalším štrnás-
tim deťom, ktoré do nej budú chodiť po prvý-
krát. Pri edukačnom procese sa totiž učiteľky 
v MŠ snažia nielen o plynulú adaptáciu, ale 
i podnecovanie rannej gramotocnosti či roz-
voj jednotlivých stránok osobností detí, 
pričom uplatňujú najmä inovačné for-
my a metódy. „Plne podporujeme det-
skú zvedavosť, skúmavosť i tvorivosť,“ 
hovorí zástupkyňa riaditeľky pre MŠ  
Mgr. Andrea Chudá. „Aj tento škol-
ský rok sme vo výchovno-vzdelávacej 
oblasti kládli dôraz na ochranu živej a 
neživej prírody, životného prostredia 
a separovanie odpadkov. Deti majú k 
dispozícii dostatok hračiek, moder-
ných učebných pomôcok k rozvoju 
tvorivosti a celkovej osobnosti dieťaťa.“ 
Materskú školu okrem toho pravidel-
ne navštevuje logopedička, ktorá vy-
konáva logopedickú depistáž pre deti 
s poruchami reči. V rozsahu 45 minút 
sa deťom každý týždeň venuje aj lek-
torka anglického jazyka z jazykovej 
školy Skoré začiatky.  Program celého 
školského roka je aktivitami a zážitka-
mi doslova nabitý. Ešte v októbri sa za 
účasti rodičov konal Tekvičák spojený s 
ochutnávkou nátierok, ktoré pripravili 
pani kuchárky z MŠ. V tomto mesiaci 
si deti vystúpením v Kultúrnom dme 
uctili starých rodičov a na futbalovom 
ihrisku privítali jeseň tradičnou Šar-
kaniádou. Ku koncu mesiaca navštívili 
tiež kino Podhájska, v ktorom si pozreli 
rozprávku „2 a pol kačky“. November 
priniesol predškolákom stretnutie so 
záchranármi. Tí pri tejto príležitos-
ti odovzdali cenu Tamarke Slukovej, 
ktorá sa zapojila do výtvarnej súťaže 
na tému „Ochranárik čísla tiesňového 
volania 112“. Začiatkom decembra sa 

deti z triedy Motýľov zahrali na ozajstných 
policajtov a pomohli dopravným policajtom 
kontrolovať vodičov. O týchto netradičných 
pomocníkoch bola odvysielaná aj reportáž v 
Televíznych novinách na TV JOJ. 6. december 
sa deťom neodmysliteľne spája s príchodom 
Mikuláša, ktorému deti v MŠ v Huli pekne 
zarecitovali, zaspievali, a tí odvážnejší si šli 
po balíček sami. Atmosféru blížiacich sa via-
nočných sviatkov určite navodila 19. decem-
bra Vianočná akadémia spojená s vianočnou 
tržnicou. O deň neskôr prišiel do škôlky de-
ťom list od Ježiška s kopou nových hračiek. 
Po novom roku všetci privítali nových škôl-

karov, ktorí sa do obce Hul prisťahovali. V 
januári si tiež vďaka bohatej nádielke snehu 
postavili škôlkarskeho snehuliaka a zrieknu-
tím sa sladkostí podporili psíkov z útulku v 
Nových Zámkoch, ktorým poslali podstielky, 
granule a konzervy. Koncom tohto mesiaca 
potešil škôlkarov žonglér Alex. Ten im roz-
hýbal nielen všetky kosti v tele, ale vyčaroval 
im aj úsmev na perách. Vo februári mali deti 
možnosť predviesť sa na školskom plese i na 
tradičnom detskom karnevale. Marec je me-
siacom knihy, a preto na pozvanie školákov 
navštívili prvú triedu, kde im bývalí škôlka-

ri čítalí a počítali. V marci sa v škôlke 
uskutočnilo skríningové meranie zra-
kových parametrov detí a na znak ľud-
skej jedinečnosti a svetového dňa Dow-
novho syndrómu sa všetci zapojili do 
ponožkovej výzvy a obuli si dve rozdiel-
ne ponožky. V apríli škôlku navštívilo 
bábkové divadlo Lienka s predstavením 
Veselá rozprávka a 26.4. sa deti ocitli 
vo vesmíre prostredníctvom sférického 
kina. V máji deti spestrili vystúpením 
stavanie mája a sviatok všetkých mám 
spríjemnili programom a vlastnoručne 
vyrobeným darčekom, ktorým vyjadrili, 
že mama je pre nich jedinečná a nena-
hraditeľná. Koncom mesiaca ich prišla 
navštíviť Simsala s pekným hudobným 
programom. Na oslavách MDD 31.5. 
si deti zahrali športové hry, pri ktorej 
boli ocenené medailami, pochutnali si 
na dobrotách a tancovali na Škôl-diske. 
1.6. oslávili Deň rodiny na ihrisku zá-
kladnej školy, kde potešili super ockov 
piesňou a mamičky tančekom. Deťom 
sa azda najviac páčil koncoročný výlet 
do Topoľčianok, kde si prezreli národný 
žrebčín i kaštieľ so záhradami. Koniec 
školského roka ukončil veselým vystú-
pením klaun z Knick Knacku. „Už teraz 
sa tešíme na zvedavé detské tváre, ktoré 
v budúcom školskom roku vytvoria ko-
lektív s počtom 37 detí,“ uzatvára Mgr. 
Andrea Chudá. 

Článok pripravili:
 Mgr. Andrea Chudá,
 Bc. Petra Slováková, 

Mgr. Mária Májeková
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OFK Hul pracuje s mládežou, stabilizoval mužov a upravuje svoj areál
Hoci na pozícii predsedu OFK Hul je Mgr. Filip Vaško len druhý rok, 
s mládežou pracuje už dlhšiu dobu. Zaujímavosťou je, že je nielen 
predsedom, ale i hrajúcim trénerom A-mužstva a spolu s Michalom 
Abrhanom trénuje mládež v Huli. 
Prípravkári s výbornými výsledkami, A-mužstvo si udržalo stred 
Aj v minulosti tu Filip Vaško pôsobil ako hráč, kde okrem iného vy-
pomáhal výboru. Keď sa do obce Hul pred desiatimi rokmi prisťaho-
val, uvedomil si potrebu pomôcť a začal trénovať mládež. Sám by túto 
zodpovednú úlohu ale vykonávať nemohol, hoci dnes zastáva viacero 
funkcií dokopy. „Na niektoré pozície peniaze vyčlenené nie sú, preto 
robím toto všetko predovšetkým za pomoci ostatných hráčov a výbo-
ru.“ A ako by predseda OFK Hul zhodnotil uplynulú sezónu? „Vrám-
ci mládeže máme fúziu s ŠK Radava. Prípravka hrá pod hlavičkou 
Radava, a žiaci pod našou. Naši prípravkári vyhrali svoju skupinu a 
zúčastnili sa turnaja majstrov.“ Podľa neho sa žiaci celkovo etablovali 
v súťaži, aj keď im ročníkovo chýbajú najstarší chlapci. „Naši menší 
hráči totiž trochu fyzicky zaostávajú za inými tímami, no myslím si, že 
budúcu sezónu by sme už na tom mali byť o dosť lepšie.“ 
Pokiaľ ide o A-mužstvo, ktoré hrá v poslednej súťaži, udržalo si zlatý 
stred. Hrajúci tréner „Áčka“ dodáva: „Bol veľký rozdiel medzi domá-
cimi a vonkajšími zápasmi. Doma sme hrali dobre, no zvonka sme 
veľa bodov nepriniesli. Avšak oproti minulej sezóne sme potrebovali 
stabilizovať a rozšíriť káder, čo sa nám aj podarilo. Chceme stavať na 
našich hráčoch, ktorí hrajú futbal pre radosť, a káder podľa možnosti 
skvalitňovať.“ 
Záujem o hulský futbal stále je 
Podľa Filipa Vaška je o futbal v Huli záujem stále veľmi dobrý. Keďže 
býva blízko školy, ktorá disponuje multifunkčným ihriskom, môže vi-
dieť, že deti sú na tomto ihrisku prakticky neustále - hrajú sa tu nielen 
pred tréningom, ale aj po ňom. „Záujem detí o pohyb je, preto som sa 
podujal ich viesť... Aj teraz organizovala škola Deň rodiny a deti boli 
na ihrisku až do večera.“ Popri zábave majú stále na zreteli budúc-
nosť futbalu v obci. „Do prípravky plánujeme nabrať ďalších nových 
malých hráčov. Káder by malo tvoriť okolo 13-14 hráčov, so žiakmi 
sme na tom podobne.“ Hulská prípravka aj žiaci teda budú po do-
plnení disponovať dostatočným množstvom hráčov. S A-mužstvom 
zasa majú plány nie do kvantity, ale do kvality. „Chceli by sme káder 
doplniť o troch či štyroch kvalitných hráčov. Ak by sa nám to podarilo, 
potom môžeme uvažovať o postupe do vyššej súťaže.“
Investície do zveľaďovania klubu 
Členovia výboru OFK Hul sa spolu s ostatnými hráčmi snažia budo-
vať svoj klub a neustále ho rozvíjať. Preto v lete plánujú uskutočniť 
menšie investície podľa toho, ako im to rozpočet dovolí. Nedávno sa 
im podarilo prerobiť šatňu a vytvoriť priestor pre mládež.  „Teraz v 
lete by sme chceli zrekonštruovať vstupnú búdku, opraviť plechový 
plot pri vstupe na ihrisko, opraviť strechu na garáži, vyriešiť problém 
so závlahou ihriska a tiež vybudovať zadné sito na druhej bránke. 
Podľa možností sa vždy snažíme, aby bolo ihrisko pokosené a aby tam 
bol poriadok.“ Keďže garantom financovania je obec, klub funguje 
najmä na základe finančného príspevku obce. „Snažíme sa ale čerpať 
i nejaké finančné granty, či už z Nitrianskeho samosprávneho kraja 
alebo z iných zdrojov.“ K fungovaniu klubu im takisto vychádzajú v 
ústrety členovia z Občianskeho združenia Priatelia obce Hul, za čo sú 
im veľmi vďační.  

Organizácia turnajov a iných podujatí
Futbaloví fanúšikovia nemajú núdzu o turnaje a akcie organizované 
klubom. „Koncom júna sa uskutočnil 7. ročník Hulského turnaja na 
malé bránky, ktorého sa vždy zúčastňuje niekoľko mužstiev z okolia. 
Pravidelne organizujeme i detské turnaje a takým väčším turnajom 
bude určite Turnaj RVHP, ktorý sa bude konať 14. júla,“ hovorí Filip 
Vaško. Zástupca starostu obce Mgr. Ivan Šeben vysvetľuje, že myšlien-
ka tohto turnaja siaha do čias, keď poľnohospodárske družstvá v Hule, 
Vlkasi, Radave a v Podhájskej tvorili jeden celok. Po revolúcii sa však 
rozdelili na dve časti – Hul a Vlkas tvorili jednu časť, a Radava s Pod-
hájskou druhú. Po rokoch sa však starostovia dohodli, že každý rok 
jedna z obcí zorganizuje tento turnaj. „Teraz ho organizujeme my u 
nás a ďalší rok ho bude organizovať druhá obec,“ dodáva. Filip Vaško 
dúfa, že sa im na jeseň podarí usporiadať zábavu, z výťažkov ktorej by 
si mohol klub finančne vypomôcť. Veríme, že sa im tieto plány podarí 
naplniť a že svoje družstvá skvalitnia natoľko, aby sa v budúcej sezóne 
prebojovali na popredné miesta v tabuľke. 

- májeková -
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Obec Lipová
Pekné prázdniny a príjemnú dovolenku!

Želáme všetkým detičkám, žiakom, študentom pekné a pokojné 
prázdniny, plné relaxu, dobrodružstiev a nových zážitkov. Ich 
rodičom i všetkým dospelákom príjemnú dovolenku, veľa oddychu
a načerpanie síl a energie. Na cestách predvídajte a nezabúdajte na 
opatrnosť.

Mgr. Tatiana Ölvecká
starostka obce Lipová a kolektív obecného úradu

1. sväté prijímanie v Lipovej
„Boh Ťa má rád. On dal svetlo slnku, kvetom a stromom krásu 
a schopnosť rásť a prinášať ovocie ... a to všetko pre nás.“ Prvá 
júnová nedeľa (02.06.2019) bola pre našich tretiakov výnimočná. 
V našej obci sa totiž konalo Prvé sväté prijímanie. Príprava na tento 
veľký deň začala už pred niekoľkými mesiacmi. Spolu s kňazom 
Jozefom Markovičom, ktorý dohliadal na celú prípravu, sa celkovo 
5 detí tešilo na prijatie tejto sviatosti. Za nádherné prežívanie tohto 
sviatku sa deti poďakovali p. farárovi, Mgr. Jozefovi Hlavatému, 
ktorý s nimi nacvičil pekné piesne, a samozrejme aj rodičom.

Sviatosť birmovania opäť v Lipovej
V sobotu 11. mája 2019 v našej obci 44 chlapcov 
a dievčat prijalo sviatosť birmovania – sviatosť 
kresťanskej dospelosti. Svätú omšu celebroval 
generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter 
Brodek, ktorý sa prihovoril všetkým prítomným 
a zvlášť našim birmovancom slovami plnými 
kresťanskej lásky. Birmovanci kyticami vyjadrili 
úprimné poďakovanie p. vikárovi, p. farárovi Jozefovi 
Markovičovi, Mgr. Jozefovi Hlavatému a rodičom 
birmovancov za ich pomoc a obetavú prácu.
 
 

Spoločenská kronika obce Lipová od februára 2019 do júna 2019

Narodili sa:
Melisa Marhevková, Timea Ölvecká, Jakub Mesároš, Roman Dobiaš, Lucas Pintér, Jakub Múdry, Lucia Ďúranová

Uzavreli manželstvo:
Tibor Bodnár a Barbora Krajčiová, Roman Provodovský a Monika Ráceková, Erika Petíková a Jozef Federič, 

Jana Hlavatá a Roman Ruska

Opustili nás:
Angelika Bandová, Jozefína Grežová, Veronika Filová, Michal Puk, Ján Homola, Zuzana Beneková, Božena Trubinská, 

Berta Michalková, Mário Szombat, Iveta Penkertová, Marek Demo, Jozef Fábry
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Predstavujeme Vám časť obce Ondrochov ...
História Ondrochova je písomne doložená od roku 1156 ako Vldruc. Obec patrila v 13. storočí hradu 

Posádka, od roku 1404 Sookyovcom, od roku 1562 Ujfaluszyovcom, od roku 1588 Ocskayovcom, neskôr 
zemepánom z Mlynského Seku. V 16. – 17. storočí bola v obci menšia protiturecká pevnosť. V roku 1715 mala 
obec 16 domácností, v roku 1787 mala 20 domov a 162 obyvateľov, v roku 1828 mala 19 domov a 135 
obyvateľov. Vývoj po roku 1918 bol obdobný ako v Mlynskom Seku – od roku 1951 bol Ondrochov pričlenený 
k Mlynskému Seku, v rokoch 1951 – 1960 bol samostatnou obcou, v roku 1960 zlúčením obcí Mlynský Sek 
a Ondrochov vzniká súčasná obec Lipová. Mlynský Sek a Ondrochov sa stávajú dvomi časťami Lipovej.

V Ondrochove žije 350 obyvateľov obce Lipová, je tu postavených cca 105 rodinných domov, v tomto 
období aj v Ondrochove pribúdajú nové moderné domy. V tejto časti obce je Kostol Ružencovej Panny Márie,
cintorín, vlaková zastávka, kultúrny dom, predajňa potravín, malá vodná elektráreň, stará budova bývalej školy. 
Možno málokto vie, že práve v katastri Ondrochova sa nachádzajú osobitne chránené územia európskeho 
významu. 

Ľudia žijúci v Ondrochove sa hrdo hlásia k ľudovým tradíciám, medzi veľmi populárne podujatia 
v Ondrochove každoročne patria fašiangy, stavanie mája, súťaž vo varení gulášu, Silvester, plesy a zábavy, 
rodinné oslavy... V minulosti to boli aj poľovnícke preteky, ktoré organizovalo poľovné združenie Javorina, 
pôsobiace dodnes. V tomto roku sme sa navždy rozlúčili s predsedom združenia JUDr. Dušanom Šenkárikom.

Za túto časť obce boli v tomto volebnom období zvolení dvaja poslanci do obecného zastupiteľstva Bc. Jana 
Keméňová a Ľubomír Puk. Obaja sa aktívne podieľajú na kultúrnom a spoločenskom živote Ondrochova, p. Puk 
sa aktivizuje aj pri organizovaní a zabezpečovaní prác, týkajúcich sa údržby a úpravy verejných priestranstiev.
V nastávajúcich mesiacoch nás čaká v Ondrochove výsadba stromov na obecnom pozemku „tzv. Pallag“, na 
ktorú schválili poslanci OZ čiastku 5000,- Eur.

Viete, že...

- zakladateľ kúpaliska „Štrand“ v Nových Zámkoch Emil Tatárik sa narodil 16. februára 1887 v Ondrochove, 
bol to aj vynikajúci šachista, inak učiteľ a aktivista mládeže;

- v múzeu Jána Thaina v Nových Zámkoch nájdete misku na nôžke ludanickej skupiny z obdobia eneolitu,   
ktorá sa našla na území Ondrochova. Históriou našej obce sa po celý život zaoberal ondrochovský rodák Ján 
Cucor (+2017), ktorý je aj spoluautorom publikácie „Lipová-840 rokov“ a spoluzakladateľ pamätnej izby                     
v Ondrochove;

- v roku 1953 sa v Ondrochove našli dva hroby – antropologické nálezy z obdobia sťahovania národov.

Žurnál z našich obcí „...časopis, ktorý osloví občana...”28



Zo života obce
Staviame my máje ...

Deň Zeme 2019 v ZŠ Lipová 

Wendell Berry je autorom 
citátu: „Zem je to, čo máme 
všetci spoločné.“ 

Naši najmenší - škôlkari - sa tiež spolu so žiakmi základnej 
školy poďakovali svojim mamičkám na Deň matiek 
a prekvapili ich nádherným programom.

MDD 2019 Lipová
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„Zemiaková“ vždy trochu zamrzí...

Hráči OŠK Lipová sa potešili novej šatni a hneď sa to odrazilo aj na 
výsledkoch futbalových zápasov. V končiacej sa futbalovej sezóne 
2018/2019 - VI. liga MEVA ObFZ Nové Zámky získali peknú štvrtú 
priečku, hoci do posledného kola išli z tretej pozície, čím potešili 
skalných lipovských fanúšikov. Osudným sa nám stal zápas s Michalom 
nad Žitavou, avšak potešilo víťazstvo s Komjaticami - súčasnými 
majstrami okresu. Financie na novú šatňu schválili poslanci obecného 
zastupiteľstva z rozpočtu obce. V strede tabuľky – štvrtí skončili aj naši 
„prípravkári“, takže veľké ďakujeme pre OŠK Lipová.

Do školy sa teším, teším, už ma to tam ťahá,
naučím sa čítať, písať, už mám tašku, aha...
Brány materskej školy poslednýkrát prekročí 13 
predškolákov a stanú sa z nich prváci. Do prvého 
ročníka Základnej školy Lipová nastúpi 9 žiakov. 
Leonard, Daniel, Miroslav, Timotej, Terézia, Timea,
Ondrej, Veronika a Diana. Tešíme sa na nich.

V školskom roku 2018/2019 sa tak ako vždy lúčime s 
našimi deviatakmi. Sú to títo: Bianka, Viktória, 
Dominik, Samuel, Kristína, Filip, Lucia, Laura 
a Žaneta.

Prežite prázdniny v ZŠ Lipová ...

O zábavu sa postará Akcent Live 
s Martinkou Borovicovou

prílohu z Lipovej pripravil Obecný úrad Lipová
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Úľany nad Žitavou
Od môjho zvolenia do funkcie 
starostu obce a prevzatia úradu 
uplynulo už viac ako pol roka a 
opäť je tu nové vydanie časopisu 

„Žurnál z našich obcí...“. V 
časti časopisu venovanej obci 

Úľany nad Žitavou, by som 
chcel zhodnotiť prvý  polrok od 
zloženia sľubu starostu a k opí-
saniu mojich plánov do konca 

roka 2019.
Mottom mojej volebnej kampa-
ne bolo  „zlepšenie komunikácie 

medzi Vami, občanmi obce, 
a starostom“ . V zmysle tohto 

motta sú dvere mojej kancelárie 
otvorené pre každého občana 

našej obce. Samozrejme sa 
nebránim ani stretnutiu mimo 
pevne stanovených  otváracích 
hodín  obecného úradu. Veľmi 

dobre sa nám rozbieha komuni-
kácia na obecnej Facebookovej 

stránke, kde boli zverejnené 
viaceré vízie pripravovaných 
projektov obce a vznikol tam 
aj veľmi pekný seriál „Úľany v 

minulosti a dnes“ . Ďalší komu-
nikačný kanál, ktorým je možné 
podávať mi podnety je Messen-
ger. Aj napriek vymenovaným 

pozitívam vnímam, že komuni-
kácia zo strany úradu sa dá ešte 
zlepšiť. V budúcnosti plánujem 

významnejším spôsobom 
využívať aj ostatné komunikač-
né média ako je obecná tabuľa, 

nástenky na úrade, ale aj obecný 
rozhlas. V rámci organizačnej 
štruktúry Obecného úradu ste 
pravdepodobne tiež zaregistro-

vali zmeny. Prostredníctvom 
Úradu práce, sociálnych vecí a 

rodiny v Nových Zámkoch som 
využil operačný program „Ľud-
ské zdroje“ a prijal do zamest-

nania viacerých nových zamest-
nancov, ktorí pracujú prevažne 
vonku v obci. Prijal som ich z 
toho dôvodu, že jednou z mo-
jich priorít je upravená a čistá 

obec. V prijímaní zamestnancov 

budem pokračovať, pretože naši 
občania, ktorí nemajú momen-

tálne prácu, môžu prostred-
níctvom vyššie spomenutého 
operačného programu zarobiť 
„nejaké to euro“, ale zároveň 

vedia pre obec veľa urobiť. Vý-
hodou prijímania zamestnancov 

prostredníctvom eurofondov 
je to, že veľkú časť nákladov za 

celkovú cenu práce platí Európ-
ska únia. V uplynulom polroku 

obec otvorila a prevádzkuje 
zberný dvor, čím sa začalo 

riešenie jednej z najzávažnejších 
otázok obce, a to je nakladanie s 
odpadmi v obci. Na prvý pohľad 

je to problém, ktorému  málo 
ľudí prikladá veľký význam. 
Pravdou je to, že ak občania, 

zastupiteľstvo a starosta nenájdu 
v tejto oblasti efektívne riešenie, 
môžu odpady zásadným spôso-
bom ovplyvniť rozpočet obce, 
ale taktiež navýšiť poplatky za 
odvoz smetí pre občanov.   V 
súvislosti s nakladaním s od-

padmi obec začala s likvidáciou 
skládky haluziny pri obecnej 

štrkárni. Likvidácia skládky je 
naplánovaná najneskôr do kon-
ca júla 2019. Ďalšia oblasť, ktorú 
som mal vo svojom volebnom 
programe je otváranie nových 
ulíc v Úľanoch nad Žitavou. S 
veľkou radosťou Vám chcem 
oznámiť, že prvá z nich bude 

ulica medzi ulicami Nábrežná 
a Hliníky, ktorej  vysporiadanie 
by malo byť do konca leta 2019. 
Na spomínanej ulici sa násled-

ne  začne proces budovania 
inžinierskych sietí. Zapájanie sa 
obce do výziev Európskej únie 

bol tiež jeden z cieľov, ktoré 
som prezentoval na predvo-

lebných mítingoch. Úľany nad 
Žitavou sa zapojili do výzvy 
Úradu vlády „WiFi pre teba“, 
do výzvy Ministerstva vnútra 
SR na doplnenie kamerového 
systému v obci, ďalej do výzvy 

Úradu vlády týkajúcej sa 
multifunkčného ihriska, 

taktiež do výzvy Minister-
stva životného prostredia 

týkajúcej sa zateplenia 
Materskej školy v obci, a aj 
do výzvy Ministerstva kul-
túry SR ohľadne folklórnej 
skupiny Úľančanka. Medzi 
ďalšie výzvy, do ktorých sa 
obec zapojila, boli výzvy 

ZSE zamestnanecký grant, 
ZSE grant „Rozhýbme re-
gióny“ a grant spoločnosti 
COOP Jednota. Výsledky 

hodnotenia väčšiny výziev 
ešte nepoznáme, ale aj 

keby naša obec neuspela, 
mám v pláne pokračovať a 
zapájať sa do ďalších výziev, pre-
tože akýkoľvek spôsob získania 

financií pre obec a následné 
šetrenie obecného rozpočtu 

dáva zmysel. Jedným z pekných 
príspevkov obce ku kultúrnemu 
dianiu v Úľanoch nad Žitavou 
je založenie a podpora folklór-
neho súboru Úľančanka, ktorá 
už predstavila svoje piesne na 

viacerých obecných kultúrnych 
podujatiach. V auguste tohto 

roku vystúpi aj na folklórnych 
slávnostiach v obci Cabaj-Čá-

por. Ak by ste chceli náš folklór-
ny súbor podporiť, všetci ste na 
toto podujatie srdečne vítaní. 
Kultúru v obci nereprezentuje 
iba nový folklórny súbor Úľan-

čanka, ale vďaka intenzívnej 
spolupráci Obecného úradu, 

Obecného zastupiteľstva, Ma-
terskej a Základnej  školy boli 
zorganizované viaceré obecné 

podujatia. Dovolím si spomenúť 
napr. Deň matiek, stavanie mája, 

Deň detí v obci a samozrejme 
najväčšia udalosť v našej obci, 

Deň otcov. 
V krátkosti spomeniem aj plány, 
ktoré by som chcel zrealizovať 
do konca roka. V mesiaci jún 

chcem začať budovať cyk-
lokrosovú dráhu „Pumptrack“, 
ktorej vizualizácia bola zverej-
nená na obecnej Facebookovej 
stránke. V priebehu leta mám 

v pláne pokračovať s prácou 
v Lipkárni, prevažne pôjde o 

zemné práce napr. vyrovnávanie 
terénu. Ďalšou úlohou, ktorú 
chcem zrealizovať v priebehu 
leta, je informačná kampaň 

týkajúca sa Sociálneho podniku, 
ktorý by som rád v rámci obce 
zriadil. Koncom roka mám v 

pláne zapojiť sa do výzvy Envi-
rofondu týkajúcej sa zberného 
dvora, ďalej do výziev Integro-
vaného Regionálneho operač-
ného programu, ktoré sa budú 
týkať rekonštrukcie chodníkov 

v obci a Materskej školy. Posled-
ným plánom je v obci založiť 
Dobrovoľný požiarny zbor a 

zapojiť sa do výzvy Ministerstva 
vnútra SR týkajúcej sa výstavby 

Požiarnej zbrojnice.
Záverom, Vážení občania, sa 

chcem všetkým ešte raz srdečne 
poďakovať za prejavenú dôveru 
v komunálnych voľbách. Ako je 
vidieť vyššie, plánov do konca 
roka 2019 je pomerne veľa, ale 
aj napriek ich väčšiemu množ-
stvu je  zrealizovanie možné. 

Všetky vízie sú uskutočniteľné 
práve z toho dôvodu, že máme 

v obci občanov, ktorí sú ochotní 
obetovať svoj súkromný čas 

pre rozvoj obce a za to im patrí 
moje veľké „ĎAKUJEM!“. 

Ing. Rudolf Frýželka,  
starosta obce  

Úľany nad Žitavou

Vážení občania! 

Stavanie mája na úľanskú nôtu
Stavanie mája je symbolom 
na jar sa obnovujúcej príro-
dy. Ten náš úľanský sme si 
postavili v predvečer sviat-
ku 1. mája. Vystúpenie spe-
váckeho súboru Úľančanka, 
kultúrne pásmo detí z našej 
materskej a základnej školy 

– to všetko sa snúbilo v 
krásnom programe, ktorý si 
aj napriek nepriazni poča-
sia prišlo pozrieť množstvo 

návštevníkov. 
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„Rodičom chceme správne vysvetliť činnosť nášho združenia,  
ktoré pomáha skvalitniť priaznivú klímu v našej materskej škole,“  
hovorí predsedkyňa OZ Bociania škôlka Jana Hnátová.
Aby sa úľanskí škôlkari mali 

dobre a mali k dispozícii 
všetko, čo potrebujú pre svoj 
budúci rozvoj, vzniklo začiat-

kom roka 2013 Občianske 
združenie Bociania škôlka. To 
má za úlohu najmä skvalitniť 
výchovno-vzdelávací proces 
detí všetkých vekových ka-

tegórií a tiež získavať finančné 
prostriedky pre modernizáciu 
materálno-technického zabez-
pečenia materskej školy v Úľa-
noch nad Žitavou. O aktivitách, 
ale i plánoch združenia sme sa 
rozprávali s jeho terajšou pred-
sedkyňou a súčasne učiteľkou 

v MŠ Janou Hnátovou. 
o Komu skrsla v hlave myš-

lienka založiť občianske zdru-
ženie, ktoré by slúžilo na pod-
poru materskej školy a detí v 
nej? Kto všetko sa môže stať 

jeho členom? 
- Návrh na registráciu OZ 

Bociania škôlka bol podaný na 
Ministerstvo vnútra  koncom 
roku 2012. Zakladateľkou bola 
vtedy Ing. Jana Ostrožlíková 

na môj podnet, keď som v tom 
čase vykonávala funkciu zá-

stupkyne pre ZŠ s MŠ. Združe-
nie vzniklo dňom registrácie na 

Ministerstve vnútra SR kon-
krétne dňa  4.1.2013. Ja som 

funkciu predsedu OZ prevzala 
v septembri 2018. 

o Kto všetko sa môže stať 
členom tohto združenia? 

- Momentálne máme v našom 
OZ 30 členov. Členom OZ sa 
môže stať každý z rodičov i 

priateľov školy, a to zaplatením 

členského príspevku, ktorý sa 
schvaľuje na zasadnutí.  Člen-
stvo sa obnovuje  v každom 

novom školskom roku, pretože 
sa menia aj deti, aj rodičia, 

nové detičky prichádzajú, staré 
odchádzajú do ZŠ. Aj funkcia 
predsedu OZ a výboru sa ná-

podobne mení  každé dva roky 
z dôvodu príchodu a odchodu 

detí a s ním i rodičov. Je mi 
veľmi ľúto, že nie každý rodič 

sa stal členom OZ, pretože kto 
iný má podporiť rozvoj a mo-
dernizáciu MŠ, keď nie rodičia 
detí, ktoré ju navštevujú? Všet-
ky finančné prostriedky slúžia 
rovnako pre všetky deti, či už 

malé alebo veľké. 
o V Úľanoch je združení a or-
ganizácii veľmi veľa. Ako by 

ste OZ Bociania škôlka chceli 
zviditeľniť v obci Vy? 

- V budúcom školskom roku 
musíme urobiť väčšiu propagá-
ciu OZ medzi rodičmi a správ-

ne im vysvetliť našu  činnosť  
OZ, ktorá pomáha skvalitniť 

priaznivú klímu v MŠ zakúpe-
ním modernejšieho nábytku,  
či už lehátiek, detských skri-
niek, vertikulárnych žaluzíí, 

sieťok na okná, kobercov a pod. 
MŠ oslávila v minulom škol-

skom roku 40 rokov a môžem 
s pokojným svedomím pove-
dať, že všetky vymenené ná-

bytky, lehátka, šatňové skrinky  
majú najlepšie roky  mladosti 
za sebou. Čiže keby nebolo za-
ložené OZ a nebola by ochota 
zo strany  výboru a členov OZ, 

deti by ešte stále spávali 
na lehátkach, ktoré si 
pamätajú ich rodičia.

o S členmi a dobrovoľ-
níkmi sa vám podarili 

väčšie i menšie projekty. 
Skúste ich čitateľom 
trochu predstaviť... 

- Členovia  a výbor OZ 

s podporou nadácie Allianz 
vybudovali na školskom dvore 
dopravné ihrisko, ktoré sme v 
tomto roku doplnili umelým 

trávnikom, aby nebola ohroze-
ná bezpečnosť detí. Finančné 

zdroje na umelý trávnik a 
nové odrážadlá sme dostali 

prostredníctvom dotácií po-
daním projektu na Nitriansky 
samosprávny kraj. Tento rok 

sme na jar, konkrétne v marci, 
zorganizovali detskú burzu 

oblečenia, ktorá sa uskutočnila 
v našej obci prvý krát. Naša 

snaha nebola zbytočná, zarobili 
sme nejaké peniažky, i keď sme 
boli trochu sklamané, že tovaru 

bolo veľmi veľa a kupujúcich 
málo. Snáď si na to mamičky 

v obci zvyknú a na jeseň, kedy 
plánujeme jesennú burzu det-
ského ošatenia, prídu podporiť 

naše OZ a sebe pomôžu lac-
ným a hodnotným nákupom. 

Už teraz ste srdečne vítaní!
o Odkiaľ sa snažíte čerpať 

financie? 
- Z obecného úradu žiadame  

každoročne dotáciu, ktorá tiež 
pomáha skrášliť interiér MŠ. 
Za poskytnuté finančné pro-

striedky  ďakujeme a vážime si 
to. No a v neposlednom rade 

nám pomáhajú na zveľadenie a 
modernizáciu MŠ  2 % z daní, 
ktoré odvádzajú či už rodičia, 
alebo rodinní príslušníci. Za 

týmto všetkým stojí obetavá a 
časovo náročná práca nášho 
výboru a našich členov OZ, 

ktorí nemajú problém obetovať 
v tejto uponáhľanej dobe svoj 

voľný čas a venujú ho pre dob-
rú vec. Aj úroda sa dá zberať 

len vtedy, keď sa o ňu staráme 
a venujeme svoj voľný čas 

prospešnej činnosti. Všetkým, 
ktorí priložili ruku k dielu OZ 
Bociania škôlka, vyslovujem 

veľké ĎAKUJEM.
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Žiaci Základnej školy s  materskou školou 
v Úľanoch nad Žitavou sú skutočne ako včiel-
ky. Usilovne pracujú po celý školský rok, aby 
nadobudli nielen nové vedomosti, ale aby sa 
popritom všetkom mohli i športovo a kultúr-
ne vyžiť, a súčasne pamätali na ochranu svoj-
ho zdravia a prostredia, v ktorom žijú. 
Kultúrne i športovo
Vďaka projektom „Kniha je naša priateľka“ a 
„Včielka Úľanka rada športuje“, ktoré boli re-
alizované s finančnou podporu Nitrianskeho 
samosprávneho kraja, sa žiaci mohli zúčastniť 
lyžiarskeho výcviku, zimného korčuľovania 
na ľade či plaveckého výcviku. A keďže nie-
len naše svaly potrebujú cvičenie, ale i naša 
myseľ, v mesiaci marec prebiehala Noc knihy 
a Prestávkové čítanie rozprávok a legiend, do 
ktorej sa zapojili žiaci celej školy. 
Ekologicky 
Školáci nezabúdajú ani na poriadok vo svo-
jom okolí. Okrem prác na školskom pozem-
ku, kde sú im nápomocní úľanskí záhradkári, 
šli spolu s poľovníkmi z miestneho združenia 
Hrubý háj príkladom každému - našu obec 
poupratovali v rámci Dňa Zeme od rôznych 
odpadkov a  smetí. Vďaka projektu „Záhra-
da, ktorá učí úľanských žiakov“, podanému 
Občianskym združením „Včielka Úľanka“ 
do MAS Cedron-Nitrava, už školský areál 
skrášľuje paletové sedenie spolu s altánkom. 
„Našou snahou je vytvoriť pre žiakov zmys-
luplné učebne vonku, a tak podporíme aj ich 
zdravie a vzťah k prírode,“ hovorí riaditeľka 
školy Mgr. Oksana Ostrožlíková. „Občianske 
združenie „Včielka Úľanka“ finančne pod-
poruje akcie, ktoré usporadúva škola, za čo 

členom tohto združenia patrí jedno veľké 
Ďakujeme.“
Zdravo
Na to, aby sme mali zdravého ducha, po-
trebujeme v  prvom rade zdravé telo. Učite-
lia sa preto snažia v rámci školských aktivít 
zamerať na podporu zdravia u  žiakov, ktorí 
sa takto zúčastnili nielen Ochutnávky kvás-
kového chleba, ale v  spolupráci s kuchárka-
mi si tiež pripomenuli Svetový deň mlieka.  
Žiaci mali okrem toho možnosť absolvovať aj 
prednášku na tému „Zdravé telo“ a „Buďme 
kamaráti“. Riaditeľka základnej školy dodá-
va: „V  spolupráci s  externými pracovníkmi 
nadácie Orange a CŠPP podporujeme dobré 
vzťahy v kolektíve a vysvetľujeme žiakom po-
jem šikany a jej následky.“ 
Aktívne
Základná škola s  materskou školou v  Úľa-
noch nad Žitavou úzko spolupracuje s obec-
ným úradom pri organizácii obecných podu-
jatí. V rámci kultúrneho programu pri stavaní 
mája sa spevom a tancom predviedli žiaci ZŠ 
i najmenšie deti z MŠ. Deň oslobodenia obce 
si všetci pripomenuli výstavkou vojenských 
vecí vo vestibule školy a kladením venca na 
pamätnú tabuľu. V spolupráci s rodičmi školy 
dokonca zorganizovali exkurziu na futbalový 
zápas ŠK Slovan Bratislava 
– Žilina, ktorý sa konal 11. 

mája. Nezabúdajú ani na Deň matiek, Deň 
rodiny a Deň detí, na ktoré učitelia vždy pri-
pravia krásny program. Vďaka pomoci členov 
miestneho Rybárskeho spolu sa každý rok 
uskutočňujú rybárske preteky. Športovými  
podujatiami to v úľanskej škole naozaj žije – 
Školský klub detí pravidelne organizuje pre 
deti šarkaniádu, olympijský deň, pobyt na 
čerstvom vzduchu či „Na bicykli do prírody“. 
Budúcich 14 prváčikov sa teda môže tešiť, že 
život na tejto škole bude rozhodne zaujímavý.  

Zo života našej školy

Hudba, nafukovacie atrakcie pre deti i dospelých, súťaže 
v streľbe a vo varení gulášu, skvelá tombola a zábava  

– na 9. ročníku Fedýmešského kotlíka  
vládla tento rok vynikajúca atmosféra!

Deň matiek

Život každého z nás sa začal rovnako - narodením a zamilova-
ním sa do maminej tváre. So slovom mama sa nám zákonite spá-
jajú slová ako láska, obetavosť, bezpečie, oddanosť, vytrvalosť, ne-
únavnosť. Práve v mesiaci máj, ktorému sa hovorí aj mesiac lásky, 
majú naše mamičky sviatok. Popoludnie 5. mája v Kultúrnom 
dome v Úľanoch nad Žitavou patrilo práve našim milovaným 
mamám. Každé dieťa chcelo svoju mamičku potešiť tým, že jej 
zarecituje báseň, zaspieva pieseň alebo zatancuje, či obdaruje ju 
kvietkom. Program, ktorý si deti pod vedením triednych učiteľov 
pripravili, bol príležitosťou poďakovať sa za všetku lásku, nehu a 
starostlivosť, ktorou každá matka zahŕňa svoje deti, za opateru a 
nekonečnú trpezlivosť či obetavosť.
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Beh oslobodenia prišiel podporiť 
majster Slovenska v maratóne
V príjemnom športovom duchu s prekvapivou bohatou účasťou detí sa dňa 8. mája 
niesol úľanský Beh oslobodenia. Svoje sily si zmerali bežci až v štyroch osobitných 
kategóriách: predškoláci, žiaci I. st. ZŠ, žiaci II. st. ZŠ a dospelí. Už po piatykrát úspeš-
ne obhájil svoje prvenstvo Samuel Spišák. Túto vydarenú športovú akciu však prišiel 
podporiť aj špičkový slovenský bežec a majster Slovenska v maratóne Gabriel Švajda, 
ktorý sa behu tiež osobne zúčastnil a víťazom venoval pekné a hodnotné vecné ceny. 
Obec Úľany nad Žitavou bola oslobodená sovietskymi vojakmi dňa 28. marca 1945 a 
my si Behom oslobodenia, ktorý sa koná každý rok 8. mája, pripomíname pamiatku 
nielen našich, ale všetkých padlých osloboditeľov v II. svetovej vojne. 

Naša talentovaná strelkyňa medzi 
najlepšími športovcami Nitrianskeho 

samosprávneho kraja!

Nitriansky samosprávny kraj ocenil 25. apríla v Župnom 
dome v Nitre najlepších športovcov za predchádzajúci rok. 
V kategórii združenia technických športov - športová streľ-
ba - získala Kristína Himpánová cenu Predsedu Nitrianske-
ho samosprávneho kraja. Rok 2018 bol pre ňu mimoriadne 
úspešný. V každej disciplíne, v ktorej súťažila na Majstrov-
stvách Slovenska, získala významné umiestnenie od 1. do 3. 
miesta. Zároveň vytvorila aj nový slovenský rekord v streľbe 
v ľahu na 10 m zo vzduchovej pušky s počtom strelených bo-
dov 420. Kristíne srdečne gratulujeme a prajeme veľa podob-
ných úspechov, ktorými súčasne reprezentuje aj našu obec!

texty do prílohy pripravila: Mgr. Mária Májeková
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„Pekná dedina, vŕškami, hájami obklopená..., naša Podhájska“

V minulosti malá nevýrazná 
dedinka, dnes hospodársky se-
bestačná obec známa nielen na 
Slovensku, ale aj za jeho hranica-
mi. Reč je o obci Podhájska, kto-
rá je vďaka svojmu termálnemu 
kúpalisku vyhľadávaným a ob-
ľúbeným turistickým miestom. 
K tomu, ako vyzerá dnes, však 
dopomohli určite viacerí sta-
rostovia, ktorí obec po tie roky 
viedli a ktorých snahou bolo v 
prvom rade napredovať. O svo-
je spomienky sa s nami podelil 
bývalý starosta obce Ing. Michal 
Marenčík a o súčasnom dianí a 
plánoch nás informoval súčasný 
starosta Podhájskej Mgr. Roman 
Ivan. 
Obec Podhájska sa rozprestiera 
na južných výbežkoch Pohron-
skej pahorkatiny, pod agátovými 
a dubovými hájmi, ktoré rezo-
nujú aj v jej názve. Hoci sa môže 
zdať, že je pomerne mladou ob-
cou, keďže vznikla v roku 1960 
zlúčením dvoch samostatných 
obcí, nie je to celkom tak. Histó-
ria Beleku a Svätuše siaha až do 
11. a 12. storočia a možno pre-
to je Podhájska jednou z mála 
obcí, ktorá má dva kostoly, dva 
cintoríny a dva domy smútku. 
Nájdete tu i dve detské ihriská a 
jedno futbalové, základnú školu 
s materskou školou, zdravotné 
stredisko so stanicou RZP či 3D 
kino a letný amfiteáter. Krásny 
pohľad ponúkajú okrasné par-
ky či vyrezávané sochy z dreva, 
ktoré je vidno takmer na kaž-
dom kroku, rovnako ako množ-
stvo stravovacích a ubytovacích 
zariadení. Dominantou obce je 
ale nepochybne termálne kú-
palisko, ktoré sem láka každým 
rokom čoraz viac turistov. Aj 

vďaka nemu prekvitá obec ako 
nikdy predtým, no nebolo tomu 
vždy tak.
 Bývalý starosta Ing. Michal Ma-
renčík spomína, že v roku 1994, 
keď nastúpil do funkcie, nebola 
obec napojená na verejný vo-
dovod ani plynofikovaná. To sa 
zmenilo o rok neskôr. No obec 
za tento čas rástla i po kultúr-
nej stránke.  „Pravidelne sme tu 
organizovali Oslavy sv. Cyrila a 
Metoda, súťaž Zlatý Slávik, ma-
tičné plesy a takisto Otváranie 
prameňov, čo bola jedna z pek-
ných akcií vítania jari spojená 
s otváraním rybárskej sezóny,“ 
spomína Michal Marenčík na 
vtedajší kultúrny život v obci, ku 
ktorému v tom čase prispievala 
najmä Miestna organizácia Ma-
tice slovenskej v Podhájskej. Boli 
to práve jej členovia, ktorí si za 
kandidáta na starostu zo svojich 
radov vybrali práve jeho, hoci 
predtým pracoval dlhé roky ako 
príslušník Okresnej vojenskej 
správy v Leviciach. Svoje skú-
senosti však naplno vložil do 
vedenia obce, aj v súvislosti s 
rozvojom termálneho kúpaliska. 
To prešlo v roku 1995 podstat-
nými zmenami v manažmente, 
aby sa tak o rok neskôr mohlo 
stať spoločnosťou s ručením 
obmedzeným. Málokto zrejme 
tuší, že kúpalisko bolo v tých 
časoch stratové. „Obec dotovala 
kúpalisko, aby ľudia mali penia-
ze na výplaty. Prakticky sme boli 
nezisková s.r.o.,“ hovorí, pričom 
dodáva, že do roku 2002, doke-
dy bol starostom, sa mu podari-
lo uhradiť všetky pohľadávky v 
súvislosti s chodom kúpaliska, 
ktorému sa konečne začalo dariť 
aj po finančnej stránke. Druhé 

volebné obdobie znamenalo 
pre obec rekonštrukciu čističky 
odpadových vôd. Celkovo sa 
na vybudovanie verejného vo-
dovodu, plynovej prípojky a na 
ČOV podarilo získať dotácie v 
sume 22 mil. slovenských korún. 
Ku koncu tohto druhého voleb-
ného obdobia v roku 2002 bol 
na kúpalisku vybudovaný rela-
xačný komplex, čo bola súčasne 
posledná stavba, ktorú Michal 
Marenčík odovzdal, keď prene-
chával „čistý stôl“ bez dlhov a 
pohľadávok svojmu ďalšiemu 
nástupcovi Ing. Vladimírovi Ba-
košovi, ktorý viedol obec dlhých 
16 rokov. 
V posledných komunálnych 
voľbách spomedzi piatich kan-
didátov zvíťazil Mgr. Roman 
Ivan, bývalý policajný vyšet-
rovateľ. Hoci doteraz nebol 
poslancom ani starostom, o 
dianie v obci sa zaujímal najmä 
pravidelnou účasťou na zasad-
nutiach obecného zastupiteľstva. 
„S niektorými vecami som ne-
bol spokojný, napríklad s tým, že 
naša obec má kúpalisko, no plne 
nevyužíva jeho potenciál.“ Ako 
ďalej hovorí, kandidovať na sta-
rostu sa rozhodol i preto, aby sa 
Podhájčanom v obci dobre žilo. 
Sčasti sa to týkalo aj dochádzky 
najmenších detí do materskej 
školy v Radave. „Ak si tu chceme 
mladých ľudí udržať, musíme 
vytvoriť podmienky na to, aby tu 
zostali. Keď sem nemôžete dať 
dieťa do škôlky, hľadáte možnos-
ti inde.“ Po nástupe do funkcie 
trávil starosta Roman Ivan veľa 
času štúdiom toho, čo všetko by 
sa dalo v obci zmeniť k lepšie-
mu. Hneď prvým krokom bola 
výmena vedenia kúpaliska a 
priorita zamestnať tu predovšet-
kým tunajších obyvateľov. „Mali 
by sme vytvárať podmienky pre 

našich občanov, aby nemuseli 
chodiť na smeny niekde do Šu-
rian alebo do Vrábeľ. V prvom 
rade by mali byť uprednostňo-
vaní Podhájčania, ak samozrej-
me spĺňajú podmienky na danú 
pozíciu.“ Svoj cieľ, dať všetkým 
obyvateľom príležitosť, aby sa tu 
cítili dobre, sa snaží napĺňať do 
bodky. Po jeho dohode s maji-
teľom taxi služby v Podhájskej 
sa starší, ale aj ostatní občania 
nemusia presúvať po obci pešo, 
ale môžu využiť zľavnené jazd-
né v hodnote 1 euro. Príjemnou 
zmenou sú takisto permanent-
ky pre Podhájčanov, ktoré sú 
okrem vstupov do vonkajších 
bazénov doplnené o trojhodi-
nové vstupy do wellness centra. 
Keďže viacero mladých ľudí pô-
sobí na sociálnych sieťach, obec 
nezaostáva ani v tejto oblasti a 
na svojej facebookovej stránke 
„Obec Podhájska“ pravidelne 
informuje svojich občanov o 
aktuálnom a všeobecnom dianí 
v obci. Starosta Roman Ivan o 
sebe tvrdí, že je hrdým Podháj-
čanom. „S obcou zaspávam, s 
obcou sa prebúdzam.“ Inak to 
nie je ani teraz pred prípravami 
na slávnostné otvorenie novej 
modernej vstupnej haly, ktorá 
bude celoročne reprezentovať 
Termálne kúpalisko Podhájska. 
V istej piesni o obci Podhájska 
sa spieva: „Tá naša Podhájska je 
pekná dedina vŕškami, hájami 
obklopená, agáty, dubina, liesky, 
jarabina, na jar sa celý kraj zaze-
lená. Kto sa tu narodil, časť živo-
ta prežil, ten by ťa dedinka nevy-
menil. Dobre sa tu máme,chleba 
dorábame, tú našu Podhájsku 
radi máme.“ O tom, že si túto 
malú dedinku počas jej návštevy 
určite zamilujete, niet teda naj-
menších pochýb. 

- májeková -

Novovybudovaný moderný vstup  
do Termálneho kúpaliska Podhájska

Súčasný starosta obce 
Mgr. Roman Ivan

Bývalý starosta obce  
Ing. Michal Marenčík
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ZAČÍNAL AKO 26-ROČNÝ... 
DNES VEDIE  

ÚSPEŠNE SVOJU DEDINU 
UŽ DVANÁSTY ROK  

Starosta z Pustých Sadov Ing. Tomáš Nemeček

Všetko sa to začalo obyčajnou 
túžbou vylákať svojich rodá-

kov z pohodlia svojho do-
mova s cieľom, aby sa začali 
zaujímať o svojich susedov. 

Tomáš Nemeček (39) sa v obci 
Pusté Sady, kde žije 600 obyva-

teľov, stal starostom vo veku iba 
26 rokov, dnes vedie samo-

správu už dvanásty rok. 
Starosta so silným 

zmyslom pre ko-
munitný spôsob 

života hovorí, 
že iba zanietení 

obyvatelia, 
ktorí spoja svo-

je sily, dokážu 
posúvať dedinu 

vpred. 

Úspešný 
starosta
zo susedného
galantského 
okresu
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Pusté Sady ležia na Podunajskej nížine, ma-
lebný ráz tejto dedine dodáva okolitá Nit-
rianska pahorkatina. Vidiecky charakter obce 
a zmodernizované verejné objekty vytvárajú 
príjemnú symbiózu, ktorá napovedá, že sa tu 
býva veľmi príjemne. Na úplnom začiatku sa 
Tomáš Nemeček ako mladý muž doslova vr-
hol do starostovania, pričom viac ako nároč-
ná legislatíva ho zaujímala spokojnosť miest-
nych obyvateľov. „Vždy som sa zapájal do veci 
verejných, v niektorých prípadoch som pre-
vzal na seba aj lídrovstvo, aktívne som hrával 
futbal. V čase, kedy ma moji rodáci oslovili, 
aby som sa uchádzal o post starostu som pra-
coval v Seredi v miestnej firme, ktorá vyrába 
laminátové komponenty do automobilového 
priemyslu. Hoci moja práca bola zodpoved-
ná a náročná, mal som pocit, že už sa nemám 
kam profesijne posunúť. Mám rád výzvy, aj 
preto som začal diaľkovo študovať na tech-
nickej fakulte Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzity v Nitre. Bol som práve v druhom 
ročníku, keď sa môj život úplne, ale v dob-
rom zmysle slova, obrátil na ruby. Vyhral som 
voľby, pričom sme sa o starostovskú stoličku 
uchádzali spolu piati kandidáti. Vedenie sa-
mosprávy je niečo úplne iné ako moje dote-
rajšie zamestnanie. Mojím prvoradým cieľom 
bolo obec zveľadiť a zapájať do aktivít miest-
nych. Neodradili ma ani domnienky niekto-
rých ľudí, ktorí sa nazdávali, že ako futbalista 
budem všetku svoju energiu investovať iba do 
športu. Reči typu – budeme mať futbalovú 
dedinu, som radšej ignoroval a sústredil som 
sa na dôležité aspekty života našej dediny,“ 
spomína ako to bolo na úplnom začiatku. 
Ako úplný nováčik hľadal rozumy aj u svo-
jich kolegov v susedných dedinách. „Úsmev-
ne dopadla hlavne moja návšteva v susednej 
obci Pata. Vtedajší starosta, ktorý bol, čo sa 
jeho funkcie týka veterán, veď obec viedol 
ešte v čase národného výboru, mi povedal – 
chlapče, ty nič nerob, aby si niečo nepokazil, 
len všetko sleduj a keď niečomu nebudeš ro-
zumieť, príď sa opýtať. Zdesene som mu opo-
noval – veď ľudia odo mňa očakávajú, že de-
dinu posuniem vpred, nemôžem iba sedieť so 
založenými rukami,“ smeje sa dnes pri tejto 
spomienke. Prvé pomocníčky starostu – tak 
to boli zamestnankyne na obecnom úrade. 
„Nemám rád také tie personálne čistky, ktoré 
zvyknú realizovať niektorí ľudia, keď sa ujmú 
novej funkcie. S mojimi kolegyňami sme na-
šli spoločnú reč, v mojich začiatkoch mi boli 
nápomocné, ovládali agendu. Dnes tvoríme 
silný tím. Podobne to bolo s poslancami, 
je ich spolu sedem, a hoci sa počas štyroch 
volebných období obmenili, vždy nás spájala 
spoločná myšlienka – rozvoj obce. Nevedie-
me vzájomné vojny, naopak, aktívne riešime, 
čo by sme mohli v Pustých Sadoch zlepšiť k 
lepšiemu a obecné zastupiteľstvá, tak to nie 
je iba sedenie za stolom a diskutovanie. Nie 
raz ideme spolu na tvár miesta, aby sme zis-
tili skutočný stav záležitosti, o ktorej roku-
jeme.“ Predsa len, veľmi dobrou školou, bol 
paradoxne v jeho prípade spomínaný šport. 

„Starostovia ma pozvali, aby som bol členom 
futbalového mužstva. Aktuálne sme úra-
dujúci futbaloví majstri Európy v kategórii 
starostovia, tak dobre si počíname. Práve pri 
neformálnych rozhovoroch pri športe som 
postupne zisťoval viac o podávaní projektov, 
dozvedel som sa, na ktoré dvere treba klopať s 
tou či inou žiadosťou.“ 
Počas dvanástich rokov starostovania Tomáša 
Nemečka má obec veľmi bohatý spoločenský 
kalendár. Do komunitného spôsobu života 
sa zapájajú deti aj seniori, muži či ženy. „Ne-
dávno pri základnej škole vznikol turistický 
krúžok. Naše šikovné seniorky ale aj ženy v 
strednom veku sa pravidelne stretávajú, aby 
spolu tvorili rôzne ozdobné dekoratívne 
predmety, hovoria si preto Motalinky. Neza-
búdame na obecnú zabíjačku, obecný ples, č 
veselý fašiangový sprievod plný všakovakých 
masiek. Potom je tu Deň otcov, Deň matiek 
či Deň detí, ktorý každý rok trávime veľmi 
kreatívne. Vlani sme s najmenšími obyva-
teľmi obce oslávili ich sviatok v indiánskom 
tábore, v tomto roku prídu vojaci zo Serede, 
aby im predviedli ukážky svojej práce. To, čo 
sa v živote obce osvedčilo, s úctou pokraču-
jeme v tradícii. Zakomponovali sme však do 
nášho kultúrno – spoločenského kalendára aj 
nové akcie. Viem, že ľudia prichádzajú domov 
z práce unavení a chcú mať pokoj, ale aj tak 
sa ich pokúšame vylákať z pohodlia ich do-
mova, aby sme v nich podporili entuziazmus 
a vôľu pre veci verejné.“ Už tradičným sa v 
Pustých Sadoch stal júnový Družobný deň 
obcí. Za veľkej slávy sa stretnú predstavitelia 
troch blízkych dedín – Pusté Sady, Zemian-
ske Sady a Šalgočka. K svojim susedom prídu 
v slávnostnom sprievode, pričom dominujú 
ich typické farby. Obyvatelia Pustých Sadov 
sa oblečú do červeného, je to ich farba, preto-
že boli dedinou kráľovských trubačov. Potom 
sa začína zábava ale aj súťaženie. Sily sa však 
merajú v zábavnom a humornom duchu, ide 
napríklad o súťaž v preťahovaní lanom. Svoju 
šikovnosť v tento deň predvedú miestne spe-
vokoly či tanečnú súbory. Celá dedina je na 
nohách, na zaujímavom podujatí sa stretnú 
stovky ľudí, je to viac ako obyvateľov dedi-
ny dokopy. Každý sa zabáva, nikto nechce v 
tento deň sedieť doma. Leto potom pokračuje 
dožinkovými slávnosťami, na jeseň miestni 
záhradkári organizujú výstavu, na ktorej sa 
pochvália výsledkami svojej celoročnej práce. 
Tomáš Nemeček, ktorý začínal svoju éru 
starostovania ako jeden z najmladších na 
Slovensku, si počas budovania kariéry v sa-
mospráve založil aj rodinu. „Začínal som ako 
slobodný muž, po troch rokoch starostovania 
som spoznal moju terajšiu manželku,“ spo-
mína. Matka jeho dvoch synov, vo veku 3 a 6 
rokov, však dovtedy žila v atraktívnom kúpeľ-
nom meste Piešťany, viedla tam kozmetický 
salón. Rušné Piešťany vymenila za príjemné 
prostredie malej dediny. „Vedela od prvej 
chvíle, aká je moja funkcia a úplne prirodzene 
súhlasila, že zmení doterajší spôsob života a 
presťahuje sa ku mne. Dnes je spokojnou ma-

mou na plný úväzok. V dedine sme si postavi-
li aj dom, neviem si predstaviť, že by sme mali 
domov niekde inde ako v Pustých Sadoch. Tu 
som prežil detstvo, žije tu moja blízka rodina 
aj priatelia či ľudia, ktorých mám rád.“ 
Bývanie pre mladé rodiny je jedna z vízii, 
ktoré sa snaží aktívny starosta naplniť počas 
celých dvanástich rokov. A je to veru ťažký 
oriešok. „Nemáme totiž k dispozícii vhodné 
pozemky, ktoré by sme mohli premeniť na 
stavebné parcely. A pri tom nám nejde ani o 
veľké zóny, stačil by priestor pre desať či dva-
násť domov a určite by sme nechceli ako obec 
na takomto projekte zarábať. Oslovili sme ar-
chitekta, ktorým nám zhotovil územný plán 
obce, aby sme spolu hľadali riešenie.“ Predsa 
len, túžbu po vlastnom príjemnom bývaní sa 
im podarilo splniť dvadsiatom rodinám. Žia-
dostí však evidovalo viac ako 70. „Postavili 
sme dva bytové domy, bol to však desaťročný 
príbeh. Začali sme v roku 2007 vykupovaním 
pozemkov. Nebolo to jednoduché. Ako prvú 
sme oslovili cirkev, pretože bola vlastníkom 
najväčšej časti zóny, kde sme chceli stavať. 
Našlo sa mnoho ľudí, ktorí ma odhovárali, že 
tade cesta nevedie a že to bude veľmi ťažké. 
Bol som s našim pánom farárom na audien-
cii u biskupa, všetko dobre dopadlo, predali 
nám pozemok za sumu vo výške 10 eur za 
meter štvorcový.“ Desaťročná snaha má veľ-
mi príjemný výsledok, dva atraktívne domy 
s dvadsiatimi bytmi. „Chceli sme niečo nové 
a moderné a ekologické zároveň. Našou sna-
hou nebolo kopírovať iné dediny či mestá.“ 
Súčasťou bytoviek sú aj vlastné zelené plochy 
so zabudovaným zavlažovaním. Bytové domy 
však nie sú jediným stavebným pokrokom v 
dedine. Postupne tu vynovili všetky verejné 
objekty, niektoré boli už v havarijnom stave.
„Vymenili sme strechy, okná, zateplili sme 
budovy. Zrekonštruovali sme takto materskú 
a základnú školu, kultúrny dom, obecný úrad. 
Teší ma, že sa nám podarilo dať do poriadku 
aj miestny kostol. Chceme totiž ľudí spájať a 
nedeliť ich podľa vierovyznania, koníčkov či 
aktivít, ktoré vyvíjajú. Obec preto prispela 
na obnovu miestneho chrámu. V tomto roku 
sme zase začali s postupnou rekonštrukciou 
miestnej kaplnky. 
Obyvatelia Pustých Sadoch svojmu starostovi 
každé štyri roky vystavujú stále lepšie a lepšie 
vysvedčenie. Ostatný raz mu prejavilo dôveru 
viac ako 80 percent voličov. Úplne prirodzene 
nastal v jeho kariére čas, kedy sa začal zau-
jímať aj o nadregionálne záležitosti, okrem 
iného aj v prospech obce. „Napríklad som v 
rade Združenia miest a obcí Slovenska. Je to 
pre mňa pocta, pretože som starostom malej 
dediny. Z regiónu Galanty a Šale sme v tejto 
rade iba dvaja, pričom druhým členom je pán 
primátor okresného mesta Šaľa. Rokujeme o 
dôležitých záležitostiach v rámci samospráv 
s rezortnými ministrami, riešime problémy, 
ako sa povie úplne zdola, pretože práve sta-
rostovia a primátori sú pri jadre veci a vedia 
o nich najviac.“ 

- asza -

Žurnál z našich obcí „...časopis, ktorý osloví občana...” 37



Na Veterinárnej poliklinike Nové Zámky už vyše tridsať 
rokov poskytujú kvalitnú lekársku a chirurgickú  

starostlivosť všetkým zvieracím pacientom

Naše domáce zvieratká pozitívne 
ovplyvňujú životy mnohých z  nás 
vo  viacerých smeroch. Je preto samo-
zrejmé, že v  prípade, keď sa im nie-
čo stane, očakávame od veterinárov 
pre nich tú najlepšiu možnú opateru. 
S  ľudským a  profesionálnym personá-
lom sa určite stretnete na Veterinárnej 
poliklinike Nové Zámky, ktorá už vyše 
tridsať rokov poskytuje najlepšiu lekár-

sku a chirurgickú starostlivosť všetkým 
zvieracím pacientom. 

Hospitalizácia zvyšuje 
úspešnosť liečby 

Od rutinných očkovaní, cez lekárske 
vyšetrenia, chirurgické operácie až po 
konzultácie či pohotovostné služby – 
toto všetko vášmu domácemu miláčiko-
vi poskytne stabilný a odborný kolektív 
približne desiatich pracovníkov, ktorí 
ku každému zvieratku pristupujú so 
záujmom a  s rešpektom ako k  svojmu 

vlastnému. „Naše pracovisko funguje 
ako klasická nemocnica,“ vysvetľuje 
riaditeľ veterinárnej polikliniky MVDr. 
Vladimír Serafín (na snímke). „To zna-
mená, že máme lekárov, ktorí fungujú 
ako internisti, a lekárov, ktorí pracujú 
ako chirurgovia. No i  prax ukázala, že 
úspešnosť liečby je ďaleko vyššia, keď 
zabezpečíme i  možnosť hospitalizácie 
zvierat. Tie teda nie sú odkázané len 
na ambulatnné jednorázové ošetrenie 
raz za deň.“ Hospitalizácia je u každé-
ho zvieraťa individuálna. Sú totiž bež-
né zákroky, ako zápal maternice alebo 
ortopedické operácie, kedy je doba 
hospitalizácie jeden až tri dni, a sú ná-
ročnejšie prípady, kedy zvieratá musia 
byť hospitalizované na dobu dlhšiu ako 
desať dní. „Ak nastane takáto situácia, je 
samozrejmé, že ten lekár tu je prítomný, 
aby sa o zvieratá dobre postaral.“ 

Najmodernejšie vybavenie
Na veterinárnej poliklinike nájdete len 
to najmodernejšie zariadenie. „Máme 
dve kompletné operačné sály určené na 
chirurgiu mäkkých a  tvrdých tkanív a 
s  najlepším možným vybavením, po-
kiaľ ide o  anestéziu. Disponujeme tiež 
kompletnou chirurgickou výbavou na 
ortopédiu. Jediné, čo nám chýba, sú 
niektoré sofistikované vyšetrenia ako 
magnetická rezonancia a  CT.“ Avšak 
pracovníci kliniky vedia kompletne za-
bezpečiť sonografické i endoskopické 
úkony, a na presnú diagnostiku im po-
máha biochemické laboratórium.
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Špecializácia na rôzne druhy 
zvierat

Postupom vývoja a  s  príchodom no-
vých kolegov sa na klinike objavujú 
okrem psov a  mačiek aj iné zvieratá 
– morčatá, škrečky, občas dokonca i 
potkany. Nový kolega so sebou na kli-
niku privial i veľkú základňu exotické-
ho tvorstva – vtáky, korytnačky a plazy, 
no objavil sa tu i malý medveď či väčšie 
šelmy, ako sú tiger alebo lev. V  minu-
losti sa na poliklinike mohli stretnúť aj 
s  kurióznymi prípadmi. „Mali sme tu 
cisársky rez opičky, čo bola taká milá 

záležitosť, keď namiesto labky vytiahne-
te ručičku, ale mali sme skúsenosť i  so 
zlomeninou u malej srnky.“ Na veteri-
nárnej poliklinike teda poskytujú špič-
kovú starostlivosť tým najrozličnejším 
druhom zvierat. Dennodenne riešia 
rôzne situácie, no ako hovorí Vladimír 
Serafín, najčastejšie ide o  preventívnu 
medicínu, internú medicínu a  chirur-
giu. „Môžem povedať, že od začiatku, 
ako bola poliklinika založená, je veľmi 
využívaná pohotovosť. Tam ide často 
o traumatológiu, do ktorej spadajú rôz-
ne úrazy, pohryznutia, autonehody či 
pády z okna...“

Pohotovosť 24 hodín 
denne 

Ak by ste potrebovali ísť 
so svojím domácim zvie-
ratkom na vyšetrenie, je 
vhodné sa najskôr vo-
pred telefonicky objednať. 
„Máme telefónne číslo, 
ktoré funguje ako poho-
tovosť a  v  podstate je to 
akási linka prvej pomo-
ci, kde keď človek zavolá, 
hneď dostane určité re-
levantné informácie. Po 
konzultácii je možné sa 
potom telefonicky objed-
nať na vyšetrenie, ktoré 
predchádza prípadnému 
chirurgickému zákroku.“ 
Po príchode na kliniku sa 
jednoducho zahlásite na 
recepcii, kde vám pridelia 
príslušného lekára, ktorý 
je na danú oblasť špecia-
lizovaný, a  ktorý potom 
zvieratko vyšetrí. Čo však 
robiť v prípade, keď  vám 
váš domáci miláčik ocho-
rie mimo ordinačných? 
Pohotovostnú službu tu 
majú lekári 24 hodín den-
ne na telefónnom čísle 
0902 357  660. Tá obná-
ša akútne prípady, kedy 

zvieratku treba doslova ratovať život. 
„Naším klientom ale odporúčame, aby 
ju využívali naozaj len v nevyhnutných 
a život ohrozujúcich prípadoch. No ak 
by mal človek akúsi neistotu, pokojne 
môže zavolať a my s ním všetko skon-
zultujeme. Pokiaľ lekár cez telefón určí, 
že to počká do rána, v poriadku, no ak 
má majiteľ zvieraťa neistotu a  obavy, 
väčšinou sa vždy dohodneme na osob-
nom stretnutí na poliklinike,“ vysvetľu-
je Vladimír Serafín. „Snažíme sa viesť 
túto službu tak, aby ľudia predtým za-
volali, poučíme ich, že na polikliniku je 

určitý dojazdový čas, kým príde lekár.“
Ordinácia aj počas sviatkov

Na veterinárnej poliklinike Nové Zám-
ky si pracovníci uvedomujú dôležitosť 
domácich zvieratiek v našich životoch, 
preto funguje ich ordinácia každý deň, 
aj počas sviatkov. V  pracovný deň ich 
preto môžete navštíviť od 9,00 do 17,00 
hod. a  každý sviatok, sobotu a  nedeľu 
od 8,00 do 10,00 hod. Dokonca aj počas 
vianočných sviatkov sú tu pre vás od 
8,00 do 10,00 hod. Pohotovosť sa samo-
zrejme drží mimo ordinačných hodín. 
Každý si zaslúži cítiť bezpodmienečnú 
lásku a  radosť vo svojom živote. Práve 
domáce zvieratká nám ju poskytujú 
každý deň. Zaslúžia si preto našu po-
zornosť a opateru, a  to najmä v prípa-
doch, keď sa práve necítia najlepšie. A 
na poliklinike v  Nových Zámkoch im 
bude vďaka láskavým a ochotným pra-
covníkom určite poskytnutá čo najlep-
šie. 

spracovala: Maja Májeková

Kontaktné údaje: 
Veterinárna poliklinika

Komjatická 65
94001 Nové Zámky

tel.: +421 35 6428 312
mobil - pohotovostná služba: 

0902 357 660
e-mail: info@veterinanz.sk

odborníci, ktorí pracujú na veterinárne klinike v Nových Zámkoch
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