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Časopis občanov, obcí, inštitúcií a firiem okresu Nové Zámky
„Mojím
cieľom je
Mgr. Adam Svitač
zanechať
je rodák z Lipovej,
po sebe
v súčasnosti
prosperujúcu
sa vzdeláva
vo Viedni /str.9
obec“, hovorí
starosta obce
Dvory nad
Žitavou
Branislav Becík
/str.4

Misia úľanského rodáka
pátera Kamila Kočana
v juhoafrickej krajine
Zimbabwe
/str.12
Obec Bánov má novú
terénnu sociálnu
pracovníčku
Soňu Kleinovú /str.17

Aktuálne hovoríme
s riaditeľom
ZŠ MOJZESOVO - Černík
Stanislavom Petrášom
/str.23

„Po uvoľnení
opatrení by sme
sa radi vrátili
do normálneho
života,“ hovorí
zástupca starostu
obce Hul
Ivan Šeben
/str.21

Starosta obce Dolný Ohaj
Ivan Solár v zaujímavom
rozhovore pre náš Žurnál /str.18
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COOP Jednota Nové Zámky, s. d.
opäť odmeňovala šťastných
výhercov spotrebiteľskej súťaže

Nové Zámky /v utorok 23.2.2021/ sa konalo na parkovisku
pri COOP Jednote Nové Zámky, s. d. pri dodržaní všetkých
nariadených opatrení odovzdávanie hlavnej výhry
spotrebiteľskej súťaže „Vyhrajte auto za nákupy v COOP
Jednote Nové Zámky, s. d.“

Odmena za nákupy

Šťastným výhercom 24. ročníka obľúbenej súťaže a novým
majiteľom osobného automobilu značky Volkswagen Golf
Edition Trendline v hodnote 15.500 EUR sa stal pán Tibor
Góra zo Štúrova. Hlavnú výhru odovzdal výhercovi
do rúk Ing. Štefan Mácsadi, predseda predstavenstva
COOP Jednota Nové Zámky, s. d.
Za nákupy boli odmenení aj ďalší 50ti výhercovia, ktorí
obdržali svoje výhry v podobe nákupných poukážok
COOP Jednoty Nové Zámky, s. d. v celkovej hodnote 4.500
EUR.

Žrebovanie za mimoriadnych okolností

Súťaž prebiehala v termíne od 20. novembra do 31.
decembra 2020 a zapojiť sa mohol každý zákazník,
ktorý nakúpil v minimálnej hodnote 20 €, v ktorejkoľvek
predajni spotrebného družstva COOP Jednota Nové
Zámky. Žrebovanie predajno – propagačnej akcie sa
uskutočnilo v priestoroch Obchodného domu COOP
Jednota na Hlavnom námestí, dňa 19.1.2021. Vzhľadom
na stále pretrvávajúcu nepriaznivú pandemickú situáciu
prebehlo žrebovanie neverejne, pod notárskym dohľadom
JUDr. Anny Nagyovej, pri dodržaní mimoriadnych
hygienických opatrení. „Spotrebiteľskú súťaž naše
družstvo organizuje dlhé roky v spolupráci s obchodnými

partnermi a máme už tradične veľmi pozitívne ohlasy,
o čom svedčí každoročne väčšie a väčšie množstvo
súťažných pokladničných blokov,“ uviedol Ing. Štefan
Mácsadi, predseda predstavenstva COOP Jednota Nové
Zámky, s. d., ktorý vyžreboval hlavné výhry.
Táto a aj mnohé ďalšie aktivity sú len dôkazom toho,
že COOP Jednota Nové Zámky, s. d. poskytuje svojim
zákazníkom v regióne okrem vysokej kvality služieb
v predaji potravín, aj inú pridanú hodnotu.
Najbližšie sa zákazníci môžu tešiť na Veľkonočnú
súťaž o exkluzívne dovolenky a ďalšie zaujímavé ceny v
celkovej hodnote viac ako 15 000€.
Prioritou spotrebného družstva aj naďalej zostáva
zabezpečenie širokej ponuky najkvalitnejších tovarov
so zameraním na slovenskú produkciu od regionálnych
domácich dodávateľov a tým podporovať aj v tejto
nepriaznivej dobe zamestnanosť v našom regióne.

Žurnál z našich obcí

„...časopis, ktorý osloví občana...”

3

Núdzovým stavom na Slovensku obmedzujeme
akurát bežných ľudí v ich živote, arogantné
celebrity si už váľajú šunky v exotickej krajine!
Obhajujú ho a tvrdia, že je nutnosťou,
iba vládni poslanci – ako cez kopirák. Z
hľadiska zdravého rozumu, keď sa nad
tým však racionálny človek zamyslí, tak
je viac než isté, že nie je potrebné ho neustále predlžovať a v takej forme, ako ho
máme. Žijeme v 21. storočí a treba si naozaj všímať aj podrobnejšie duševné zdravie obyvateľstva, psychiku našich detí
a tínedžerov a v neposlednom rade aj
psychiku seniorov, na ktorých sa izolácia
obyvateľstva a rodín podpisuje častokrát
až fatálne. (A nie je to iba z dôvodu Covidu.) Vždy existuje aj nejaký kompromis, resp. malý ústupok, ktorým sa dajú
aj tie najprísnejšie pravidlá aspoň trošku
zmierniť. Fíni to napríklad vyriešili tým,
že namiesto vyhlásenia núdzového stavu
jednoducho prikázali zdravotníkom, aby
pracovali viac, a aby s tým rátali, ak by
boli povolaní do práce, že musia nastúpiť. Rakúšania zasa z núdzového stavu
vyňali zákony o zákaze zhromažďovania
sa ľudí a vyjadrovania svojich názorov
na protestoch, teda aby bola zachovaná
sloboda zhromažďovania a prejavu, aby
tieto demokratické práva neboli ľuďom
odopierané. U nás však striktne už rok
je zakázaný akýkoľvek prejav ľudí na verejnosti, ich zhromažďovanie, nemôžu
skrátka ani v málom protestovať proti
častokrát nezmyselným nariadeniam
vlády a stáva sa z našich ľudí poslušné
„stádo oviec“, ktoré sa nemôže pohnúť
ani naľavo, ani napravo a môže len to,
čo mu dovolia tí, ktorých si väčšina ľudí,
bohužiaľ, zvolila. O rôznych takzvaných
pokusoch a testovačkách na našich ľuďoch sa ani zmieňovať nebudem, ale
jedno je pravda, že niečo zrejme v poriadku nie je, keďže od novembra 2020
– ako začali povinné plošné testovačky,
tak sa veľmi výrazne zhoršil zdravotný
stav obyvateľstva a krivka úmrtnosti sa
nebezpečne šplhá hore. Zrejme sa niečo
vážne zanedbalo, pretože len testy naozaj
obyvateľstvo nezachránia ani nevyliečia.
Už dávno mali byť v zásobe vakcíny, už
dávno sa malo hromadne a čo najrýchlejšie očkovať a stále objednávať ďalšie a
ďalšie zásoby. Absolútne zlyhala logistika našich ministerstiev, nevedno, čo aj tí
„odborníci“ riešia na svojich sedeniach.
Len teoreticky, filozofovať, čo by bolo,
keby bolo, keby sa dalo, ako by sa dalo
a ešte sa aj prípadne začať geopoliticky
deliť, to je naozaj to najhoršie, čo môžu
odborníci aj politici robiť. Tu sú potrebné konkrétne činy, objednávky a doplňovanie vakcín tak, aby sa mohlo obyvateľstvo rovnomerne podľa potreby očkovať.
Čo bude ďalej, nevedno, ale dúfajme, že
sa nenaplnia obavy mnohých ľudí a že

snáď nechce vláda vládnuť celý čas iba
v núdzovom stave...?! A ak stále bude
prijímať zákony, ktoré budú vyhovovať
predovšetkým vládnucim politikom a
možno tým najbohatším, ktorí majú peniaze v tomto štáte a môžu si dovoľovať
oveľa viac ako človek, ktorý už nemá ani
na stravu, tak potom nevedno, čo bude
takto o rok. Ako príklad uvediem našu
bývalú tenistku Cibulkovú, ktorá to perfektne falošne „zahrala“ pre verejnosť, že
ona nevie o tom, že by nemala byť očkovaná medzi prvými ľuďmi. Neviem, či jej
niekto toto klamstvo uveril, ale ja určite
nie, a zvlášť, keď sa dali zaočkovať aj s
manželom Navarrom! (Nie sú nevzdelanci alebo retardovaní, aby im takáto
dôležitá vec z médií ušla, keď sa o očkovaní a logistike očkovania omieľa v
médiách už od septembra 2020 a oni v
médiách figurujú prakticky stále, rovnako tiež sa stretávajú s významnými
ľuďmi aj z lekárskeho prostredia, takže
takáto výhovorka Cibulkovej bola maximálne trápna!) Pravdou je, že za svoje
peniaze a na základe osobných známostí sa dostali medzi prvými v očkovaní a
dnes už vyvaľujú šunky pri mori. Abso-

!

lútne nefér správanie, ktoré jej meno nepomohlo očistiť ani jej predvádzanie sa
ako dobrovoľníčky pri testovaní (až jeden deň!). Takéto správanie ľudí v našom
štáte, ktorí majú viac peňazí a známostí,
je ozaj výsmechom do ksichtu ostatným,
ktorí sa ocitajú na pokraji života a smrti
a potrebujú si rýchlym očkovaním „iba“
zachrániť svoj život. Tenistka Cibulková
s manželom určite neboli ohrozenou
skupinou ľudí, aby ich bolo nutné očkovať v prvých šíkoch. Akurát predviedli
verejnosti obaja svoje sebecké správania
– najprv som ja, potom ja, znova ja... a až
potom ostatní. Presmradenosť našich celebrít už nemá obdobu a táto vláda, ktorá
postavila celý svoj volebný program na

boji proti papalášizmu, korupcii, finančným skupinám, oligarchom a nespravodlivosti by mala takéto prešľapy tvrdo
trestať. Cibulková s mužom si na tejto
podrazáckej akcii voči našim chorým ľuďom ešte urobila reklamu a tých pár tisíc
eur, čo dostala ako pokutu, si myslím, pre
ňu neznamená vôbec nič. Podľa posled-

ných zistení je v súčasnej dobe Cibulková aj s manželom v zahraničí v exotickej
krajine a užíva si more a slnko. Je jej úplne jedno, čím žijú naši ľudia, hlavne že
ona sa dala prednostne s manželom zaočkovať a vyhovárala sa ako malé dieťa.
Núdzový stav na Slovensku ona a jej podobní môžu akurát tak odignorovať, tento slúži naozaj predovšetkým bežným ľuďom, ktorí sa netopia v peniazoch a ktorí
musia znášať tlaky a stresy vyvolávané
neustálymi zákazmi a obmedzeniami a
naše celebrity, tie sa spokojne zaočkované kúpu niekde v mori.
Mgr. Alena JAŠŠOVÁ - šéfredaktorka
0903/516 499
e-mail: obecnyzurnal@gmail.com
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Hovoríme so starostom obce Dvory nad Žitavou Branislavom Becíkom:

„Mojím cieľom je zanechať po sebe prosperujúcu obec.“
Hoci má vyše 5 000 obyvateľov, stále sa radí medzi obce, a po celom obvode jej zastavaného územia sa nachádzajú úrodné hektáre poľnohospodárskej pôdy. Už v minulosti boli totiž Dvory nad
Žitavou známe svojím pozitívnym vzťahom k poľnohospodárstvu
a ani dnes to nie je inak. Obec prekvitá po všetkých stránkach,
a to aj vďaka starostovi Ing. Branislavovi Becíkovi, PhD., ktorý ju
úspešne vedie už druhé volebné obdobie.
• Tvrdíte o sebe, že ste rýdzi poľnohospodár a aj obci Dvory
nad Žitavou sa v tomto odvetví veľmi darí...
Toto odvetvie som študoval na Strednej poľnohospodárskej
škole v Leviciach a potom moje kroky smerovali na Slovenskú
poľnohospodársku univerzitu v Nitre, kde som vyštudoval Fakultu ekonomiky a manažmentu, a následne som absolvoval
doktorandské štúdium z Ekonomiky podnikov. No súbežne
s vysokoškolským štúdiom som začal pracovať v poľnohospodárstve, takže som mohol nadobudnuté vedomosti aplikovať aj
v praxi.
• Pamätáte si ešte na svoje pracovné začiatky? Kde konkrétne
to bolo?
Začínal som na 28 hektároch poľnohospodárskej pôdy, ktorú
som si prenajal od miestneho pána farára, a neskôr som sa začal
zaoberať aj živočíšnou výrobou. Na rodinnej farme dnes chováme brojlerové kurčatá, kŕmime ich zmesami vlastnej výroby,
potom ich na vlastnom bitúnku porážame a dávame ich do určitých obchodných sietí a školských zariadení v našom regióne.
Pri prvej vlne pandémie situácia po uzavretí hraníc ukázala, že
v centrálnych skladoch máme dosť potravín len na mesiac. A ja
sa pýtam: na mesiac? V krajine, ktorá bola sebestačná? Ja tvrdím,
že sme krajina, ktorá dokáže produkovať vlastné potraviny, no,
bohužiaľ, potraviny nášho pásma sem dovážame. Veď bohatstvo národa sa dnes skutočne meria v špajze plnej potravín, ale
vlastných. To je obrovská chyba a naši vládni predstavitelia si
neuvedomujú stabilitu a dôležitosť tohto poľnohospodárskeho
odvetvia.
• V minulosti ste boli štyri roky poslancom obecného zastu-

piteľstva. Prečo ste sa rozhodli kandidovať za starostu obce?
Mrzela ma situácia v našej obci a nezáujem a laxný prístup vedenia obce k určitým veciam. Počas pôsobenia vo funkcii poslanca
OZ som aktívne vyčítal jednotlivé problémy obce, dával som návrhy, riešenia, no nič z toho nebolo využité. Dnes však môžem
povedať, že druhé volebné obdobie ukázalo, že sa občania tejto
obce rozhodli, predpokladám, správne, keď proti mne v posledných voľbách nekandidoval nikto. Snažím sa naozaj podľa dostupných možností riešiť to, čo obec riešiť môže, a tiež sa snažím
zanechať tu po sebe prosperujúcu obec, ktorá už dnes funguje
podstatne inak, ako keď som ju preberal.
• Zdá sa, že ste sa v tomto povolaní naozaj našli...
Priznám sa, že pre mňa je to skôr poslanie ako povolanie, pretože tá pomoc ľuďom sa dá chápať aj úplne iným spôsobom.
A skutočne som sa počas svojho funkčného obdobia stretol s
mnohými ľudskými príbehmi, ktoré vo vás nejakým spôsobom
zanechajú určitú stopu a niekedy vám nedávajú ani spávať a racionálne uvažovať. Preto ma skutočne mrzí, že dnes musíme suplovať neschopnosť a neodbornosť vlády všemožnými nástrojmi, a mrzí ma, že vládni predstavitelia ani len nie sú schopní
pozrieť sa očami na ľudí, ktorých táto situácia zasiahla. Ich zaujíma len testovanie, čo sú zbytočne vyhodené peniaze, pritom
radšej by ich mohli rozdať týmto ľuďom. Určite by dobre padlo,
keď by niekto dostal na účet od štátu nejakú finančnú pomoc.
Prečo okolité štáty dokážu pomáhať ľuďom a náš štát nie?
• Samotné plošné testovanie v mnohých prípadoch potvrdilo,
že to nebola vhodná možnosť ochrany obyvateľstva, pretože
infikovaní nám neubúdajú, práve naopak, a je aj veľmi veľa
úmrtí...
Ja takisto hovorím, že to vôbec nemá zmysel, a hovoria to aj experti. Sú oveľa humánnejšie testy, keď už sa vláda potrebuje vybiť
na tomto bezmocnom národe. Existujú slinné testy, kde presnosť
je podobná testom PCR. Na vlastnej skúsenosti viem, že antigénové testy nie sú presné.
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obecná poliklinika

• Preto ste sa tak ostro vyhradili voči celoplošnému testovaniu?
Urobil som to aj na margo toho, že pri prvom testovaní na prelome októbra/novembra mi ochoreli štyria zamestnanci obecného
úradu. Po novom roku sa začalo testovať opäť a na poslednom
testovaní boli pozitívni traja zamestnanci - administrátori, ktorým predtým nič nebolo. Preto som si povedal, že stačilo! Nebudem predsa vystavovať riziku zdravých ľudí. Nezoberiem si to
na zodpovednosť.
• Zrejme aj z tohto dôvodu ste v obci zriadili Mobilné odberové miesto (MOM)...
Áno, to bola jediná vec, na ktorú som bol ochotný pristúpiť. Musím však povedať, že tých samospráv, ktoré robia testovanie týmto spôsobom, je veľmi veľa. Preto som v obci pomohol zriadiť
MOM, aby sem mohli prichádzať na testovanie aj ľudia z okolitých obcí. Podarilo sa nám dosiahnuť navýšenie z 250 na 500
ks testov denne, sedem dní v týždni. Navyše som ešte v priestoroch Klubu dôchodcov vyčlenil počítačom vybavené miesto
pre jednu pracovníčku, ktorá pomáha ľuďom registrovať sa na
testovanie, pretože mnohí z nich nemajú internet a nemôžu sa
registrovať online.
• Boli ste, aj s niektorými ďalšími starostami, iniciátorom
stretnutia starostov z novozámockého okresu, ktorí sa kriticky postavili nejakým spôsobom voči vláde, najmä čo sa týka
plošných testovaní... Čo Vás k tomuto kroku viedlo?
Nedávno sa so mnou spojil ZMOS, a dá sa povedať, že už sa to
nejakým spôsobom koordinuje po regionálnych združeniach.
Ide ale o to, že my ako starostovia sedíme na dvoch stoličkách.
Na jednej strane tu máme ľudí, ktorí sa bez negatívneho testu nikam nepohnú, a na druhej strane nám zasa zdravý rozum hovorí, že toto nikam nevedie a vystavujeme riziku našich ľudí. Nám
vláda takýmto spôsobom zviazala ruky a my sme tu od toho,
aby sme ľuďom pomáhali, ibaže nesúhlasíme s krokmi súčasnej
vlády, ktorá nevie nič iné, len testovať. Máme rok od volieb a keď
si dáme zhrnutie, čo táto vláda dokázala, tak jedine to, že urobila
z nášho súčasného Slovenska, z našich ľudí testovací dobytok.
Okrem toho máme výpadok na podielových daniach, stále riešime Integrovaný regionálny operačný program (IROP), ktorý si
zobrala pod svoje ministerstvo ministerka Remišová, na ktorý
už 10 mesiacov od začiatku vládnutia nevypísala žiadnu výzvu
pre obce. Jediné, čo sledujem, je, že vonku narastá v uliciach nervozita a vytráca sa úsmev a šťastie z ľudských tvárí. Ja neviem
povedať jedno pozitívne slovo na túto vládu.
• Ako je to vlastne s Integrovaným regionálnym operačným
programom? To naozaj nebola vypísaná pre obce za tento čas
žiadna väčšia výzva?
Na programovacie obdobie 2014-2020 vyčlenila EÚ pre SR 15,4
miliardy eur. Doteraz je vyčerpaných iba 5,04 miliardy. A tých
zvyšných viac ako 10 miliárd eur chce Remišová vyčerpať do
30.6.2023. Starostovia vedia, o čom to je. Že keď nemáte vypísanú výzvu, nemáte sa čoho chytiť, následne ani nemáte čo riešiť.
Ak by dnes bol jasne stanovený program obnovy pre obce, pres-

ne deklarujúci, do ktorých opatrení sa pôjde, na základe toho
bude výzva vypísaná. Ak by všetko dobre išlo, mali by sme už len
rok na to, aby sme investične dané zámery zrealizovali. Vtedy by
sa to stihlo, inak nie. My ako obce sa snažíme o rozvoj dedín cez
IROP, v minulosti to však malo na starosti ministerstvo pôdohospodárstva. Dnes je IROP rozdelený do štyroch ministerstiev,
ale nad tým všetkým je umelo vytvorené nové ministerstvo, ktoré by malo vypustiť výzvy, ktorých by sa tieto dané ministerstvá
mali chytiť, no nedeje sa to. My sme skutočne „šuflíkoví“ starostovia, ktorí majú kopec projektov v šuflíku.
• Život sa vplyvom Covidu vo viacerých obciach a mestách zastavil. Určite však máte vo Vašej obci podujatia, ktoré sa uskutočňujú pravidelne. Kedy predpokladáte, že by sa to mohlo
z Vášho pohľadu rozbehnúť?
Na začiatku roka sme vždy začínali fašiangami, po nich sme organizovali majáles a počas leta to boli najmä kultúrne podujatia,
uskutočnené okrem iného aj v spolupráci s farským úradom,
ako napríklad Noc v kostole alebo na kalvárii. V septembri na
Sedembolestnú Pannu Máriu slávime hody, resp. obecné dni,
kde sa zakaždým snažíme pozvať si rôzne hudobné kapely. Na
sv. Martina mávame Gurmánfest – akýsi svätomartinský deň
obce, kedy sme sa predovšetkým so zapojením okolitých dedín
zo združenia obcí Dvory a okolie spoločne stretli a navarili jedlá,
typické pre každú zastúpenú obec. A keby na mne záležalo, kultúrny život v obci by sa mohol rozbehnúť hoci aj zajtra. Je to
ťažké, pretože pozeráte médiá, počúvate správy, lúštite tlačovky...
Nie som lekár ani odborník, no keď som vyhodnocoval tieto testovacie kolá v spolupráci s obvodným doktorom, ten mi vždy
povedal, že po testovaní sa mu zakaždým navýšil počet pozitívnych ľudí. Prečo si toto nikto nevšíma? Týmto spôsobom tá krivka nikdy nebude klesať. Ja som aj zabezpečil pre svojich obyvateľov Ivermectín, zatiaľ len prvú várku, lebo pre mňa testovanie
nie je liečenie. Veď my musíme zachytiť tých ľudí v počiatočnom
štádiu, aby sme odbremenili nemocnice. Ale ja ne-lekár mám
o tom rozprávať?
• Súčasná situácia je náročnou skúškou pre mnohé samosprávy, ale predsa len, ako uplynulý „covidový“ rok poznačil Vašu
obec?
My sme našťastie pokračovali v začatých investíciách. Podarilo
sa nám zrenovovať celé zdravotné stredisko, kde sme cez IROP
dokonca navýšili počet lekárov. V súčasnosti plánujeme kolaudáciu tohto zdravotného strediska v centre obce. Taktiež sme
ukončili kanalizáciu, ktorá bola veľmi náročnou stavbou. Momentálne beží v skúšobnom režime a do leta by malo byť všetko
skolaudované.
• Aj keď je ťažké určovať si do budúcna nejaké plány, čo ďalšie
by ste v rámci rozvoja obce chceli uskutočniť?
Máme v pláne rozbehnúť úpravu chodníkov v obci, začíname
pomaly pripravovať podklady na rekonštrukciu kultúrneho
domu, skrátka, snažíme sa dokončovať projekty, ktoré už boli
rozbehnuté.
- redakcia -
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Začalo sa historicky prvé plne elektronické
sčítanie obyvateľov Slovenska
Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021
(SODB 2021) sa začalo svojou prvou fázou
1. 6. 2020 sčítaním domov a bytov. Sčítanie
domov a bytov trvalo 8 a pol mesiaca a plynule naň nadväzuje elektronické sčítanie obyvateľov od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021. V zmysle
novely zákona o sčítaní sa pre pandémiu posúva asistované sčítanie na obdobie od 1. 4. do
31. 10. 2021. V historicky prvom plne elektronickom sčítaní sa obyvatelia budú sčítavať z
pohodlia domova a vyplnenie elektronického
formulára nezaberie viac ako 10 minút. Na
sčítanie postačí mobil, tablet či notebook alebo PC. Obyvatelia budú mať okrem webovej
aplikácie k dispozícii aj mobilné aplikácie.
Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám
alebo s pomocou blízkych, bude mať možnosť
využiť od 1. 4. 2021 služby asistovaného sčítania.

Plne elektronické a integrované
sčítanie obyvateľov 2021

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období
od 15. februára 2021 do 31. marca 2021, t. j.
počas 6 kalendárnych týždňov. Obyvateľ sa
sčíta sám, kedykoľvek a na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s
pripojením na internet. Sčítací formulár nájde
na webovej stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa
môže aj cez mobilnú aplikáciu pod názvom
SODB 2021, ktorá je dostupná pre operačné
systémy Android a iOS. Samosčítanie elektronickým formulárom je pre obyvateľov rýchly
a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho
formulára bez narušenia súkromia. Pomoc
obyvateľ nájde aj na linke: 02/20 92 49 19.
Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok
1. januára 2021.
PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., generálna
riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie:
„Novinkou nie je len plná elektronizácia, ale
aj integrácia údajov. Na Slovensku prvýkrát v
histórii došlo k zmene spôsobu sčítania a namiesto tradičného sčítania sa uskutoční integrované sčítanie, ktoré je z hľadiska použitých
metód kombinovaným sčítaním. Integrované
sčítanie je založené na kombinácii údajov z
administratívnych zdrojov a údajov získaných
od obyvateľov. Administratívne zdroje údajov
sú databázy, ktoré spravujú ministerstvá alebo
ostatné orgány štátnej správy (napr. centrálny
register poistencov zdravotného poistenia, ktorého správcom je Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou).“

Sčítanie je povinné

Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť
sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade
rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý,
prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa

je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má
na území Slovenska obvyklý pobyt. Ďalej obyvatelia tretích krajín, ktorí majú na Slovensku
trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt.
Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný
rodič, respektíve zákonný zástupca.

Koľko otázok treba vyplniť

PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., generálna
riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie:
„Po prihlásení čaká obyvateľa sčítací formulár,
ktorý obsahuje 14 otázok. Všetky otázky sú doplnené o krátke a výstižné vysvetlivky a preto
by vypĺňanie malo byť jednoduché a rýchle. Pomoc obyvateľovi poskytne aj call centrum. Obyvatelia môžu volať na číslo 02/ 20 92 49 19.“

Ochrana osobných údajov je priorita

Pri sčítaní obyvateľov domov a bytov 2021 je
prioritou ochrana osobných údajov obyvateľov a bezpečnosť zberu a spracovania údajov
je základnou podmienkou realizácie sčítania.
Všetky údaje poskytnuté Štatistickému úradu
SR sú spracovávané výlučne pre potreby sčítania. Všetky získané údaje sú chránené pred
únikom, zneužitím alebo krádežou. Na účely ochrany osobných údajov bol pre sčítanie
vypracovaný osobitný bezpečnostný projekt.
Ochrana osobných údajov sa realizuje aj prostredníctvom hašovania, pseudoanonymizácie a anonymizácie. Každý zamestnanec, ktorý pracuje na projekte sčítania, je poučený o
ochrane osobných údajov. Všetky osoby, ktoré
pri výkone funkcií v rámci sčítania pracujú s
osobnými údajmi, sú zaškolení a poučení.

Prečo je sčítanie potrebné

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako jediné zisťovanie umožňuje zapojenie všetkých
obyvateľov SR. Prináša po desiatich rokoch
komplexný pohľad na to, ako sa Slovenská
republika a jej obyvatelia za uplynulé obdobie zmenili. Sčítanie prinesie nenahraditeľné
informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych
štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a
ich bývaní.

Výsledky zo sčítania prezentujú:

Demografickú, sociálnu, národnostnú, náboženskú štruktúru obyvateľstva na danom území, poskytnú informácie o bývaní obyvateľov,
o štruktúre bytov a domov, pomôžu možnosti formovať rozhodnutia autorít regionálnej
a lokálnej úrovne, údaje slúžia ako podklad
na územné plánovanie obcí, výsledky SODB,
ktoré prispievajú k riešeniu systému dopravy,
budovaniu parkovísk, parkovacích miest, parkov a zelene, oddychových zón a detských ihrísk, zistenie reálneho počtu dochádzajúcich
a odchádzajúcich obyvateľov za prácou alebo
do školy má výrazný vplyv na kvalitu dopravy.

Ing. Alexander Ballek,
predseda Štatistického
úradu Slovenskej republiky

„Vážení spoluobčania, apelujem na vás, vyu-

žite možnosť zlepšiť našu krajinu a sčítajte sa!
Elektronické sčítanie obyvateľov, ktoré prebehne od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021, je maximálne bezpečné, pretože sa sčítavate z pohodlia
domova a vyplnenie elektronického formulára
nezaberie viac ako 10 minút. Každý z nás, kto
sa sám elektronicky sčíta od 15. 2. 2021 do 31.
3. 2021, prispeje doslova k lepšej budúcnosti a
vydá signál, že sme modernou krajinou, kde
majú racionálne e efektívne riešenia vždy šancu. Prosím, urobme spoločne klik pre lepšiu budúcnosť Slovenska!“

Skončilo sa historicky prvé plne
elektronické sčítanie domov a bytov

Sčítanie domov a bytov realizovala samospráva. Do sčítania domov a bytov sa zapojilo 2
927 obcí. Mnohé, najmä mestá, úzko spolupracovali so správcami. Na zbere údajov pracovalo celkovo 4 940 poverených osôb a 815
manažérov poverených osôb.

Ľudmila Ivančíková, generálna
riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík
a demografie ŠÚ SR, zdôrazňuje:

„To, že sa sčítanie domov a bytov podarilo zrealizovať „na 100 %“, považujeme skutočne za
veľký úspech. Samospráva napriek skutočne
ťažkým skúškam, ktorým bola podrobovaná v
roku 2020 a aj začiatkom roku 2021, zvládla
všetky svoje úlohy v procese sčítania domov a
bytov. Verím, že rovnako dobre prebehne aj sčítanie obyvateľov.“

Aké prvé výsledky sčítanie
domov a bytov prinieslo

Celkovo bolo k 12. 2. 2021 sčítaných 1 020
340 bytových domov, 1 095 159 rodinných
domov a zvyšok 94 927 tvorili iné obydlia.
Po spracovaní budú k dispozícii údaje o forme vlastníctva bytu, podlahovej ploche bytu v
m²/zastavanej ploche v m², o počte obytných
miestností, poschodí, typu kúrenia, zdrojoch
energie používané na vykurovanie, vodovode, splachovacej toalete, kúpeľni, typu domu/
obydlia, počtu podlaží, typu vodovodnej prípojky, obdobia výstavby, materiálu nosnej
konštrukcie, obdobia poslednej obnovy, obnove okien, obnove obvodového plášťa, obnove strechy, prístavbe alebo nadstavbe, typu
kanalizačnej prípojky a plynovej prípojky.

Kedy a komu budú dostupne
finálne výsledky

Prvé základné výsledky SODB 2021 by mali
byť zverejnené už koncom roku 2021, resp.
začiatkom nasledujúceho, ďalšie budú k dispozícii v roku 2022, komplexne spracované
údaje pre národnú i medzinárodnú úroveň
budú spracované a publikované najneskôr do
začiatku roku 2024. Výsledky budú dostupné všetkým, t. j. obciam a úradom, orgánom
a organizáciám nielen štátnym, vedcom a
akademikom, prognostikom, demografom a
sociológom, expertom napr. v doprave, ale aj
študentom a laickej verejnosti.
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Obec Lipová
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Ako zvláda Obec Lipová mimoriadnu situáciu?
Naša obec, tak ako všetky ostatné, sa tiež musela popasovať s nariadeniami vlády, ktoré obmedzujú bežný život obyvateľov. Počas mimoriadnej situácie zasadal krízový štáb obce viackrát, aby riešil aktuálnu
situáciu chodu našej obce. V januári bolo potrebné sa
rozhodnúť, akou formou bude prebiehať testovanie
antigénovými testami na COVID-19. Či sa vyberieme cestou vytvorenia vlastného odberového miesta,
alebo poskytneme priestory a testovanie bude zabezpečovať firma. Nakoniec sme sa rozhodli pre vytvorenie vlastného odberového miesta, ktoré bolo spojené

Výsledky skríningového
testovania v našej obci
Milí
čitatelia!
Mnohí si ešte pamätáte na prvú

návštevu pápeža Jána Pavla II. na
Slovensku. V roku 1990 vo Vajnoroch vyzval všetkých obyvateľov
Slovenska slovami: „Nebojte sa!“
Jeho prorocké slová veľmi potrebujeme práve teraz. Lebo táto „covidová“ doba v nás vyvoláva rôzne emócie strachu, paniky, úzkosti
a frustrácie. Nebojte sa! Strach
veľmi škodí – zdraviu, psychike,
vzájomným vzťahom, dokonca
aj ekonomike. Buďme primerane
opatrní, ale nie zo strachu, skôr z
múdrosti, lebo opatrnosť je súčasťou tejto základnej ľudskej čnosti.
Hoci naše školy sú stále pre mnohé deti zavreté, mohli by sme po-

s veľkým byrokratickým vybavovaním po rôznych inštitúciách (Regionálny úrad verejného zdravotníctva
NZ, Ministerstvo zdravotníctva, Okresný úrad NZ,
poisťovňa, firma zabezpečujúca odvoz nebezpečného
biologického odpadu atď.). Do uzávierky časopisu
sme mali tento rok v obci 6 kôl skríningového testovania. Tabuľku s počtom otestovaných a počtom
pozitívnych si môžete pozrieť pod článkom. Okrem
testovania obec zabezpečuje dezinfekciu verejných
budov a verejných priestranstiev.

Dátum
Počet testovaných Počet pozitívnych
22.01.-24.01.2021....................... 738............................... 6
29.01.-30.01.2021....................... 636............................... 5
05.02.-06.02.2021....................... 610............................... 8
12.02.-13.02.2021....................... 611............................... 1
19.02.-20.02.2021....................... 612............................... 0
26.02.-27.02.2021....................... 598............................... 0

vedať, že sme sa ocitli – a to všetci
– v jednej obrovskej škole života
– škole jednej veľkej skúšky. A
skúšaní nie sme z matematiky, či
nejakého svetového jazyka... Skúšaní sme z iného: z našej ľudskosti,
z našej viery, z našej pevnosti.
Čo robiť, aby sme obstáli, a aby
nás strach nezničil a nezotročil?
Odpoveď nám dávajú blížiace sa
veľkonočné sviatky. To sú sviatky nádeje, sviatky pokoja, sviatky
zmŕtvychvstania... Príroda, ktorá
sa v tom čase budí k životu, nám
to výstižne podčiarkuje.
Preto zatvorme zdroje strachu a
otvorme zdroje nádeje. Hľadajme
taký zmysel života, ktorý nám ani
smrť nevezme. Vráťme sa k našim
koreňom, z ktorých pochádzame.

Týmito koreňmi sú predovšetkým
kresťanské pravdy a zásady; rodina, ktorá nás neopustí; národ so
svojou históriou a osobnosťami;
spätosť s pôdou a prírodou. Veru
nemôžeme žiť do nekonečna v
spore s prírodou, v spore so svojím svedomím, v spore s ľuďmi,
s ktorými žijeme a pracujeme...
Buďme ako palma, ktorú na púšti zaťažili obrovským kameňom.
Hore jej to nešlo, tak začala rásť
smerom dole, až kým sa korene
nedostali tak hlboko, až narazili
na vodu. Potom táto palma získala
silu preraziť aj kameň a vytvorila
aj s ostatnými palmami oázu na
púšti.

OŠK Lipová vyhrali nové dresy

Obecný športový klub Lipová sa zapojil do súťaže FOR THE GAME organizovanou
firmou R-GOL a Adidas Football. Bolo prihlásených takmer 1000 klubov, z ktorých
vybrali 100 klubov. Vybrané kluby získali futbalové oblečenie Adidas (dres, šortky
a ponožky). Výhra obsahovala 14 súprav (dres, šortky, ponožky) pre hráčov v poli a
jeden set pre brankára. Tak teraz už len čakať, kedy sa zlepší epidemiologická situácia
a hráči OŠK Lipová sa nám predstavia v nových dresoch.

Miloslav Madola
kňaz vo farnosti Lipová
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Micro:bity na Základnej
škole v Lipovej

Úžasná správa. Našej školičke sa podarilo získať grant vyhlásený
Nadáciou Slovak Telekom a Nadáciou Pontis – „Enter pre školy – Digitálna generácia“. Projekt ENTER je pripravený v spolupráci s občianskym združením SPy, o.z. a AJ Ty v IT. Vďaka
tomuto grantu sme získali 1000 eur na nákup micro:bitov, vďaka
ktorým môžeme realizovať hodiny informatiky hmatateľnejšou,
interaktívnejšou a zábavnejšou formou na 2. stupni.
Micro:bit je programovateľný minipočítač, ktorý je vyvinutý

televíznou stanicou BBC. Žiaci sa tak dostanú do sveta programovania a vyskúšajú si, že to môže skúsiť naozaj každý. Budú
pracovať v programovacom prostredí makecode, ktoré je voľne prístupné na internete. Zo získaného grantu sme zakúpili
Základné sady micro:bitov, RingbitcarKit V2 – autíčko a sady
príslušenstva k autíčku. Všetci sa už tešíme, kedy si budú môcť
žiaci 2.stupňa vyskúšať prácu s micro:bitom a programovacím
prostredím makecode.

Hor sa na „cesty“!

Ing. Natália Martišová, asistent učiteľa

Druhá správa je tiež na kolesách ako
autíčko z micro:bitov – a tiež má
spoločný menovateľ, a to grant z projektu Nitrianskeho samosprávneho
kraja na podporu
športu – zakúpili
sme pre našich
žiakov tri ozaj
super motokáry
– ktoré budú súčasťou mnohých
oblastí na našej
škole: RADOSŤ,
SMIECH... DOPRAVA, BEZPEČNOSŤ i
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
– keďže sú na vlastný pohon. Samozrejme, k
bezpečnosti na ceste patrí znalosť cestných
pravidiel, preto na naše deti čaká mobilné
dopravné ihrisko, z ktorého dokážeme nasimulovať reálne dopravné zážitky! Nie že deti,
ale ja sa neviem dočkať, ako sa na motokáre
vyšantím – nakoľko sa do nej ešte i ja vmestím
– je našťastie do 85 kg. A keď chcete zafrajeriť
a zviezť na nej i svoju kamošku – nie je problém – poslúži vám na to zadné sedadlo: Hor sa
na „cesty“!
Ing. Tatiana Uhríková, riaditeľka
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Viete, čo sa ukrýva v našom logu školy J U E M I ? Zameranie... na jazyky,
umenie, ekológiu, matematiku a IKT!
Práve teraz pracujeme na smere UMENIE – veľmi sa tešíme a bude nám cťou,
že na našej škole sa rodia myšlienky o
spolupráci „Umeleckej školy“, ktorá
bude pod taktovkou virtuóza, mladého chalana, nášho rodáka, Lipovčana:
Mgr. art. Adam Svitač ukončil hudobné
vzdelanie na VŠMU v Bratislave. V akademickom roku 2018/2019 študoval na
škole Musikene - Centro Superior de
Música del País Vasco v španielskom
meste San Sebastián. V súčasnosti si rozširuje vzdelanie vo Viedni. Adam Svitač
je účastníkom a finalistom mnohých
medzinárodných súťaží a masterclassov.
Nebolo by to skvelé? Plánujeme otvoriť
odbory: GITARA, TANEC... spev, klavír. Nedokážem si to ani predstaviť, o to
viac sa spoločne všetci tešíme a držíme
si palce, aby nám to vyšlo! Ak ste sa zadí-

9

vali na naše svietničky... to je naša ďalšia
cesta umenia – kráčame po nej ďalej a
ďalej, cez remeslá, tradície, príbehy, teóriu i históriu... Hlina nás spojila i počas
dištančného vzdelávania a pripravujeme
sa s ňou pomaly na Valentína – deti, ktoré majú v sebe potenciál, chuť či záujem
– dostali domov kus hliny, z ktorej vytvorili pre svoje Valentínky svietničky.
V našej keramickej peci sa vypálili, naglazovali a putujú späť svojim láskam.
Zakúpenie keramickej pece bolo tiež
súčasťou projektu na podporu kultúry
Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Ing. Tatiana Uhríková, riaditeľka

Spoločenská kronika obce Lipová - október 2020 – február 2021
NARODILI SA

Nela Filagová, Ela Jakabovičová, Jerguš Lauro, Barbora Kavuleková, Simona Banásová,
Petronela Bírová, Nela Švecová, Richard Vulgan

OPUSTILI NÁS...

Anton Sovič, Dominik Bolcha, Juraj Zachar, Radúz Kosora, Marek Chudý, Mária Benčová, Csaba Gucký, Július Horváth,
Jozefína Pápaiová, Jozef Kratochvíl, Ľudmila Roobová, Jozef Drška, František Hlavacskaá

Štatistika za rok 2020

Počet obyvateľov k 31.12.2019 bol..................... 1522
Prihlásených na trvalý pobyt v roku 2020..............24

Odhlásených z trvalého pobytu v roku 2020.........31
Narodených občanov v roku 2020...........................22
Zomrelých občanov v roku 2020.............................15
Počet obyvateľov k 31.12.2020 je........................ 1522

Separujme dôsledne – oplatí sa to
Obce na Slovensku každoročne do konca februára na základe zákona 329/2018 o poplatkoch
za uloženie odpadu vypočítavajú úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci
rok. Táto úroveň určuje, koľko obec zaplatí za uloženie 1 tony komunálneho odpadu na skládke
odpadov. Čím viac odpadov vyseparujeme, tým je menší poplatok pre obec. To sa potom odzrkadlí aj pri poplatku za komunálne odpady. Zo zákona sa sadzby zvyšovali z roka na rok. Od
2021 zostáva sadzba nezmenená aj pre ďalšie roky. V našej obci máme v porovnaní s okolitými
obcami z roka na rok viac komunálneho odpadu a objemového odpadu na obyvateľa. V roku
2018 bolo celkovo 496,426 t odpadu, v roku 2019 584,788 t odpadu a v roku 2020 bolo vyzbieraných 704,767 t odpadu. Snažme sa preto separovať v čo najväčšej miere.

Ukážka, ako sa menila sadzba pre Obec
Lipová pre skládkovanie 1 tony odpadu, aj pri
zvyšujúcej sa úrovni vytriedenia odpadu.
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Aj počas pandemickej
situácie vynovujeme...

Po pandemickom období sa deti z materskej školy v januári vrátili do vynovenej škôlky. Čakalo na nich prekvapenie vo forme novej podlahy. Nový gumolín na chodbách, schodisku a prezliekarňach stál cca 8 300 €.

Poďakovanie z Novozámockej
nemocnice od najmenších

Ani naši seniori počas pandémie nezaháľajú, preto podporili novorodencov Neonatologickej kliniky FNsP Nové Zámky. Pani Bohumelová
v mene lipovských seniorov uháčkovala pre novorodencov papučky a
chobotničky, ktoré sa prikladajú k malým deťom do inkubátorov, aby
si nevyťahovali hadičky - v rúčkach držia chápadlá malých chobotničiek. Za tento vecný dar prišlo z Novozámockej nemocnici veľmi
pekné poďakovanie.
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Úľany nad Žitavou

Vážení
občania,
držíte v ruke prvé tohtoročné číslo Žur-

nálu z našich obcí. Tak ako minulý rok,
aj v roku 2021 bude pravdepodobne pre
našu vládu COVID, sprísňovanie opatrení, nátlakové akcie na občanov a testovanie
hlavnými témami pre rok 2021. Preto sa
musíme aj v tomto roku obrniť trpezlivosťou, toleranciou a prípadne môžeme zvážiť
aj všetky ústavné prostriedky nás občanov
SR a aktívne zasiahnuť do situácie, ktorá
momentálne na Slovensku je. Aj napriek
tejto nepriaznivej prognóze, ktorú som si
dovolil na úvod uviesť, mám aj jednu dob-

rú správu: v roku 2020 sa podarilo v našej obci dosiahnuť 40% úroveň separácie
komunálneho odpadu, separovali sme
o 20% viac ako v roku 2019. Je to famózny
úspech a ďakujem všetkým, ktorým nebolo
ľahostajné odpadové hospodárstvo v našej obci. V roku 2020 sme dosiahli krásny
úspech, ale nemôžeme „ostať spať na vavrínoch“. Ministerstvo životného prostredia
SR nastavilo ceny za tonu komunálneho
odpadu veľmi vysoko aj v tomto a nasledujúcich rokoch. Jediným spôsobom, ako
udržať poplatky za smeti aspoň v prijateľných medziach, je separovanie odpadu.
Z tohto dôvodu bude hlavnou témou obce
a obecného zastupiteľstva pre rok 2021
práve separácia odpadu. Prvým krokom
k efektívnemu nakladaniu s odpadmi bola,
ako ste určite zaregistrovali, zmena systému
zberu komunálneho odpadu – prešli sme
na zber očipovaných odpadových nádob.
Druhým krokom bude separácia biologicky rozložiteľného odpadu. Momentálne bol
ukončený elektronický prieskum týkajúci
sa kompostovania zeleného odpadu. Všetkým, ktorí sa do prieskumu zapojili, ďakujem, a nielen preto, že prieskum vyplnili, ale
aj preto, že šetrili prírodu a finančné prostriedky obce. Prieskum ohľadom kompostovania bude ďalej prebiehať v papierovej
forme. Od jeho výsledkov budú závisieť

ďalšie kroky obce, týkajúce sa zabezpečovania kompostérov a smetných nádob na
zelený odpad. Tretím krokom bude separácia biologicky rozložiteľného kuchynského
odpadu. Tento sa bude buď kompostovať
(u tých občanov, ktorí budú kompostovať),
alebo sa bude odvážať externou spoločnosťou. Ako vidíte, téma odpadov v našej obci
sa bude skloňovať v priebehu celého roka.
Z tohto dôvodu obec pripravuje viaceré
informačné kampane ohľadom separovaného odpadu, kampane týkajúce sa kompostovania a tiež plánuje rozbehnúť osobnú
konzultačnú činnosť pre tých, ktorí budú
kompostovať. Výsledkom tohto náročného
roka 2021 bude veľmi podrobný prehľad
separácie odpadu v našej obci. Na základe
neho bude potom možné nastaviť v roku
2022 rozdielne výšky poplatkov za smeti
a zvýhodňovať tých občanov, ktorí budú separovať komunálny odpad, voči tým, ktorí
separovať odpad nebudú.
Na záver mi dovoľte zapriať Vám a Vašim
rodinám veľa zdravia, tolerantných zamestnávateľov a tým, čo podnikajú, skoré
uvoľnenie vládnych opatrení, aby sme sa
už konečne vrátili do obdobia pred krízou
a začali žiť, ako sa na vyspelú európsku krajinu patrí.

Ing. Rudolf Frýželka
starosta obce Úľany nad Žitavou

Ako si v uplynulom roku poradili úľanskí dobrovoľní hasiči?
V Úľanoch nad Žitavou je hasičská činnosť v rukách mladých ľudí. Robia ju dobrovoľne, nemajú nárok na odmenu a ich jediným honorárom
je skvelý pocit z dobre vykonanej práce. V marci v minulom roku sa
všetci členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Úľanoch nad Žitavou zúčastnili školenia hasičských jednotiek a súčasný veliteľ Tomáš
Barta v októbri 2020 absolvoval špecializovanú prípravu veliteľov dobrovoľných hasičských zborov obce. Jeho priateľka Kristína Červenková
pôsobí v Dobrovoľnom hasičskom zbore spolu s ním, takže spoločne
pomáhajú pri všetkých akciách, kde je ich pomoc potrebná. Uplynulé
mesiace im priniesli veľa náročných skúšok. „Už pri prvej vlne pandémie sme šili a distribuovali rúška v obci a dohliadali sme na dodržiavanie vymedzených časov pre dôchodcov v miestnom supermarkete,“
vysvetľuje Kristína. Na jeseň však úľanských dobrovoľných hasičov potrápili povodne v okolí rieky Nitra, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti

obce. Hladina vody v októbri prudko stúpala, čo si vyžiadalo ich zásah.
„Do neskorých nočných hodín sme odčerpávali vodu a pomôcť nám
prišli i hasiči zo Šurian, keďže naša technika už na odčerpávanie vody
nepostačovala,“ objasňuje Tomáš. Aj pri celoplošnom a skríningovom
testovaní bola prítomnosť členov DHZ žiadaná. Dobrovoľne pomáhali ako koordinátori a dohliadali na pokojný priebeh testovania. Tento
rok ich čaká zmapovanie situácie v domácnostiach v súvislosti s vyhotovením revízií komínov. „Budeme kontrolovať, či majú občania tieto
revízie spravené. Potvrdenie o kontrole a čistení komína totiž požaduje
každá poisťovňa pri poistnej udalosti,“ hovorí Kristína. Momentálne
má Dobrovoľný hasičský zbor v Úľanoch nad Žitavou dvanásť členov
a hoci je ich činnosť kvôli pandemickej situácii čiastočne obmedzená,
nemožno im uprieť potrebu ich prítomnosti v našej obci.
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Ako vyzerá misia úľanského rodáka
v juhoafrickej krajine Zimbabwe?
Venuje sa predovšetkým mladým ľuďom,
ktorých sa rozhodol viesť v súvislosti so
svojím kňazským povolaním najmä po duchovnej stránke. No jeho hlavnou misiou
a celoživotným poslaním je ohlasovanie
evanjelia a taktiež služba a pomoc druhým.
Páter Kamil Kočan, ktorý je rodákom
z Úľan nad Žitavou, pôsobí v africkom štáte Zimbabwe už deväť rokov. To, ako sa mu
v jeho misii darí a ako vníma súčasnú kritickú situáciu vo svojom pôsobisku, nám
prezradil v aktuálnom rozhovore.
• V meste Bulawayo pracuješ už dlhé
roky. Ako vyzerá tvoje pôsobenie na tomto mieste? Skús ho našim čitateľom trochu priblížiť...
- Mojou hlavnou misiou v Zimbabwe je
ohlasovanie evanjelia na vysokých školách v meste Bulawayo. Venujem sa teda
prevažne študentom, pedagógom a zamestnancom desiatich univerzít a kolégií. Som tiež misijným sekretárom verbistov v Zimbabwe. To obnáša šírenie
misijnej myšlienky, podporu misionárov,
ktorí pochádzajú zo Zimbabwe a pracujú
v iných krajinách, prípravu laických misionárov, a tiež starostlivosť o laické hnutie
Učeníkov Božieho Slova pridružené k našej reholi. Ďalej spravujem pár internetových stránok pre Cirkev v Zimbabwe aj na
Slovensku. Okrem toho spolupracujem na
niekoľkých ďalších misijných projektoch,
ako je napríklad knižné centrum, lieky pre
chudobných a biblický apoštolát.

• Zdá sa, že máš tých povinností veľmi
veľa. Ako sa popritom všetkom stíhaš venovať mladým ľuďom?
- Každý deň trávim nejaký čas za počítačom. Moja práca s mladými vyžaduje enormné množstvo komunikácie
a tá sa tu deje hlavne na sociálnej sieti
WhatsApp. Administratívna práca, ako
korešpondencia s Rímom, štatistiky,
prieskumy a plány, sa tiež bez techniky
nezaobíde. Denne navštevujem školy, minimálne jednu, maximálne tri, kde slúžim
sväté omše, vediem pobožnosti, spovedám
a poskytujem poradenstvo. Snažím sa tiež
naučiť študentov pár praktických zručností, najmä v oblasti medziľudských vzťahov.
Zvyšný kúsok času každého dňa venujem
mojim bratom v komunite a môjmu Bohu
v modlitbe. Na oddych a korešpondenciu
so Slovenskom mi málokedy zostane čas.
• Tento rok bol pre nás všetkých v súvislosti s pandémiou Covid-19 veľmi náročný. Ako zasiahla táto situácia vás v meste?
Museli ste aj vy prijať nejaké opatrenia?
Ak áno, ako sa vám zmenil v tomto ohľade život?
- Samozrejme, aj tu je snaha obmedziť šírenie vírusu. Je zakázané cestovať mimo
mesto, ale aj v rámci mesta bez vážneho
dôvodu. Masky, dezinfekcia, dodržiavanie
vzdialenosti a obmedzenie zhromažďovania sú celý čas samozrejmosťou. Jediné
dovolené náboženské zhromaždenia sú
pohreby.

• Čo to pre teba a pre tvojich bratov v komunite znamená? Ako sa snažíte s touto
situáciou vysporiadať?
- Pre nás, misionárov, to prinieslo výzvu
ohlasovať evanjelium a slúžiť aj inak, než
sme zvyknutí. Osobne som to mal ľahšie,
lebo už aj pred pandémiou som robil veľkú
časť mojej práce cez internet – najmä poradenstvo, kurzy a lekcie katechizmu. Teraz
sa k tomu pridala aj liturgia.
• Majú všetci možnosť sledovať tieto liturgie cez internet?
- Pripojenie na internet je u nás veľmi
drahé, a tak si väčšina Zimbabwčanov
nemôže dovoliť sledovať sväté omše vo
forme videa alebo audio prenosu. Pripravujem preto texty pravidelnej domácej
liturgie, ktorú ľudia dostanú cez WhatsApp a doma ju slávia namiesto svätej
omše. V okolí nášho misijného domu roznášam Eucharistiu do katolíckych rodín
skoro ráno v nedeľu, aby ju mohli prijať
počas svojej domácej liturgie.
• Ako je to so školami? Prebieha aj tam
dištančné vzdelávanie?
- Školy sú zatvorené a niektoré sa pokúšajú o vyučovanie cez internet. Pre mojich
študentov to znamená viac voľného času
na štúdium katechizmu a zdokonaľovanie
svojho duchovného života, čo však pre
mňa znamená ešte viac času stráveného na
sociálnych sieťach s nimi.
• Aby to len nebolo len o náročných chvíľach, vedel by si si spomenúť na nejakú
vec, situáciu, ktorá ťa najviac potešila?
- Láskavý Boh ma teší každý deň. Každé malé obrátenie od zla k dobru, každé
uzdravenie, každá duša, čo prijme Ježiša
do svojho života, každá modlitba mojich
milovaných je pre mňa potešením. Najviac
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ma, samozrejme, potešili tí, čo sa rozhodli
prijať krst, a tí, čo sa vrátili ku Kristovi po
dlhom čase blúdenia.
• Už to budú takmer tri roky, čo si bol
naposledy na Slovensku. Čas strávený tu
sa zrejme snažíš využiť čo najviac... Máš
vždy nejaký konkrétny program, čo tu
podnikneš? A kedy na Slovensko zavítaš
opäť?
- Ak to Pán bude chcieť, mal by som navštíviť
Slovensko v lete tohto roku. Ako misionár
Spoločnosti Božieho Slova mám počas tých
troch mesiacov na Slovensku určité povinnosti. Návšteva našich komunít a farností,
misijná animácia, preočkovania a zdravotné prehliadky sú po troch rokoch v Afrike
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nevyhnutné. Vždy sa snažím navštíviť tých,
ktorých som sobášil, potom dobrodincov,
čo sa za mňa pravidelne modlia a prispievajú na moju misiu, ale aj moju rodinu a
starých priateľov. Musím si teda dobre naplánovať každý deň, aby som stihol všetko
potrebné.
• Ak si nájdeš vôbec nejaký voľný čas, čo
najradšej robíš?
- Pri mojej pracovnej záťaži je ťažké hovoriť o voľnom čase. Trocha záhradkárčenia a občas nejaký ten film zatiaľ stačia na odreagovanie sa. Určite by som
rád viac cestoval a obdivoval prírodné
krásy tejto krajiny, ale to mi nedovoľu-

je ani moja práca, ani finančná situácia, a
za posledný rok ani pandémia.
• Na záver, čo by si rád poprial našim čitateľom?
- Všetkým čitateľom zo srdca prajem a od
Pána vyprosujem kopec sily a vytrvalosti
do týchto neľahkých dní. Ďakujem za každú modlitbu a každú spomienku na mňa
a moju misiu. Nech Boh žehná vaše rodiny a diela, nech vás chráni a vedie k čoraz
väčšej vzájomnej láske, v mene Otca i Syna
i Ducha Svätého. Viac o mojich malých
projektoch a možnostiach pomoci nájdete
na tiny.cc/kamilo
- májeková -

UČENIE V MASKÁCH
Učenie v maskách? ÁNO! Aj to bola jedna z
akcií, ktorú sa nám napriek zložitej situácii
podarilo v našej základnej škole zorganizovať. Keď sme deťom povedali, aký krásny,
nezvyčajný deň nás čaká, ich očká sa rozžiarili a celá trieda viedla debaty o tom, v akej
maske sa ukážu spolužiakom. 16. februára
2021 sa do lavíc usadili rôzne rozprávkové
bytosti a zvieratká: princezné, myšky, víly,
ježibaby, ale aj šašo, kráľ, rytieri či indiáni.
Za katedru sa posadili pani učiteľky, ktoré predstavovali štyri ročné obdobia. Získavanie nových vedomostí a zručností v
maskách sa postupne premenilo na skvelú
zábavu v ŠKD. Na konci dňa sa všetci spokojní a plní krásnych zážitkov vybrali do
svojich rozprávok...
Mgr. Lucia Šranková

Pani učiteľky predstavovali štyri ročné obdobia

14 Žurnál z našich obcí

„...časopis, ktorý osloví občana...”

Budúci prváčikovia sa budú
učiť vo vynovenej triede

V mesiaci apríl čaká predškolákov Zápis do 1. ročníka ZŠ. Na budúcich
prváčikov sa všetci tešíme a touto cestou chceme veľmi pekne poďakovať
OZ Včielka Úľanka a Rade rodičov za zakúpenie školských lavíc, stoličiek
a taktiež interaktívnej tabule do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022. Zápis do 1. ročníka je naplánovaný na 15.-16. apríla a zápis do MŠ - 5. mája.
Bližšie informácie o zápise budú zverejnené na webovej stránke školy.

Podporujeme u detí lásku a pozitívny vzťah k čítaniu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov SR vyhlásilo v decembri 2020 výzvu na
podávanie žiadostí o rozvojový projekt „Čítame radi“. Cieľom projektu
je, aby deti čítali s radosťou a mali k dispozícii atraktívnu a veku primeranú literatúru. Naša žiadosť bola úspešná a tým sme získali finančnú
čiastku 800 eur na nákup kníh do školskej knižnice. S knižkami úzko
súvisí aj „Marec – mesiac knihy“, ktorému sa budeme s deťmi venovať,
no v tomto mesiaci nás čaká aj veľa ďalších aktivít, kde si pripomenieme
Svetový deň vody, Deň oslobodenia obce a Deň učiteľov.

Žiaci základnej školy vyhrali O2 Športovú akadémiu
Mateja Tótha na celý školský rok zadarmo
Čo je O2 Športová akadémia Mateja Tótha? Kvalitná voľnočasová
aktivita v podobe krúžkov na 1. stupni základných škôl. Akadémia
pomocou prepracovanej metodiky a školených trénerov poskytuje deťom všeobecný športový základ, ale aj motiváciu a pozitívny
vzťah k pohybu. Tréningy sú vyskladané tak, aby deti športovali
hravo, dbá sa na ich telesný aj duševný vývin a zároveň deti zistia, na
aký šport majú najlepšie predpoklady. V kategórii základných škôl s
počtom detí do 85 žiakov zvíťazila naša základná škola na 1. mieste.
Získala tak odborné vedenie jednej 20-člennej skupiny na celý školský rok zadarmo. Chceme sa veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí
za našu školu zahlasovali.
- vedenie ZŠ s MŠ Úľany nad Žitavou –

Zberný dvor v Úľanoch nad Žitavou rozšíril pre občanov svoje otváracie hodiny
Spravodlivejší systém pre riadenie odpadov majú už aj v obci Úľany nad Žitavou. Začiatkom roka bola zriadená elektronická evidencia smetných nádob na zmesový komunálny odpad. Obec si
od tohto systému sľubuje lepšiu mieru triedenia odpadu, prehľad
o jeho produkcii, ale aj o tom, ako s odpadom nakladajú jednotlivé domácnosti. Následne po vyhodnotení všetkých informácií

sa bude snažiť o čo najspravodlivejší systém výberu poplatkov za
komunálne odpady. Aby sa podporilo separovanie, rozšírili sa aj
otváracie hodiny zberného dvora, a to každý pracovný deň vrátane soboty. Konkrétne časy si môžu občania pozrieť na webovom
sídle obce, úradnej tabuli a na samotnom zbernom dvore. Zberný
dvor v obci je od 1. januára 2021 v správe Obecného podniku obchodu a služieb Úľany nad Žitavou s.r.o. Jeho správcom je Andrej
Himpán. Občania sem môžu nosiť tieto druhy odpadu: objemný
odpad (drevený nábytok, gauče, postele, koberce, tabuľkové sklo,
keramika, porcelán, stoličky...), drobný stavebný odpad, elektroodpad, zelený odpad (zelina, lístie, haluzovina), jedlé oleje a tuky
(čisté neznečistené zvyškami jedla v uzavretom obale), biologicky rozložiteľný odpad (BRKO), pneumatiky a železo. Triedením
odpadu sa dosiahne úbytok komunálneho odpadu a úspora za
likvidáciu a odvoz, čo bude mať nielen pozitívny dopad na životné prostredie, ale aj lepší vzhľad obce.
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Bánov

Milí čitatelia časopisu Žurnál z obcí!
veriacich občanov každý deň vysielame priame prenosy sv. omší
prostredníctvom obecnej televízie
Bánov. V súčasnosti v obci Bánov
rozdávame pre našich 65 a viac
ročných spoluobčanov respirátory FFP2 a vitamíny D.

Investície a projekty

Vstup do nového roku 2021 nebol podľa našich predstáv. Neustále nás obmedzuje zložitá
epidemiologická situácia. Žiaľ, niektorí občania si už prešli vírusom COVID-19 s ľahkým
alebo ťažkým priebehom. My, v obci Bánov,
organizujeme každé kolo testovania nastavené podľa Covid automatu. Zabezpečujeme to
hlavne pre našich spoluobčanov, aby nemuseli cestovať mimo Bánova a stáť v radoch na
testovanie. Spustili sme rezervačný systém, v
ktorom sú po jednej minúte občania objednaní a následne bez čakania otestovaní. Na
tradičné organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí musíme zabudnúť. V porovnaní so súčasnou situáciou
je to najmenej, čo musíme podstúpiť. Prvoradé je, aby sme túto situáciu prežili v zdraví a zodpovedne. I napriek ťažkej situácii sa
snažíme pracovať pre našich spoluobčanov.
Pokiaľ to dovoľovali aktuálne opatrenia vlády, vždy sme otvorili obecný úrad, materskú
školu, základnú školu ročníky 1-4 a školský
klub detí. Samozrejme, za prísnych bezpečnostných a epidemiologických opatrení. Pre

Koncom minulého roka, konkrétne v posledný deň, na Silvestra,
som obdržal informáciu o schválení Nenávratného finančného
príspevku na projekt Bánov – rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa z operačného programu Kvalita životného prostredia. Ide o vybudovanie
kanalizácie v celej obci Bánov. Momentálne
sme vyhlásili verejné obstarávanie a po vybratí úspešného uchádzača sa pustíme do realizácie tohto najväčšieho a najdôležitejšieho
projektu pre našu obec. Pred Vianocami sme
boli úspešní v ďalšom europrojekte na terénnu sociálnu pracovníčku. Tento projekt je
financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu
Ľudské zdroje. Ďalší europrojekt, v ktorom
sme boli úspešní a pracujeme na ňom, je Zriadenie polytechnickej učebne Základnej školy
s materskou školou Bánov. Ide o vybudovanie učebne pre technickú výchovu. Stavebné
úpravy máme zrealizované a momentálne
nám dodávajú nábytok a didaktické pomôcky, teda celkové vybavenie učebne. Ďalšia veľká vec, ktorá sa nám podarila v obci, je presťahovanie zberného dvora z centra obce na
jej okraj, do priemyselnej zóny. Nový zberný
dvor je oplotený, pod dohľadom kamerového
systému, osvetlený, na vybetónovanej ploche

Od roku 2018, kedy nastúpilo nové vedenie
obce, začal v obci Bánov postupný proces digitalizácie vo viacerých oblastiach. Ten prvý sa týkal nového grafického dizajnu a funkcionalít
webovej stránky obce, kde boli urobené dva redizajny. Dva z toho dôvodu, že ten prvý po uvedení do praxe ukázal viaceré nedostatky z hľadiska užívateľskej skúsenosti a užívateľského
rozhrania hlavne na mobilnej verzii webu. „Na
základe štatistiky spoločnosti Galileo, s ktorou
spolupracujeme už od roku 2014, sme zistili, že
rastie počet ľudí, ktorí si stránku prezerajú cez
mobilné telefóny,“ vysvetľuje kultúrny referent
obce Bc. Matúš Ohrádka. „Bolo dôležité, aby
stránka, keď sa zobrazí na menšom displeji, bola
kompaktná, a aby sa tu človek vedel zorientovať
a ľahko nájsť potrebné informácie.“ Súčasne to
bola prvá vec, na ktorú kládli dôraz, keďže ide
o hlavný informačný kanál obce. Webovú stránku už teda nájdete v novom šate a spolu s tým
môžete využiť jednoduchšiu mobilnú aplikáciu,
takisto od spoločnosti Galileo. „Tá ešte na za-

a 1/3 je zastrešená. Podarila sa nám zvýšiť
hodnota obecného majetku, a to tým, že sme
po pol ročnom úsilí získali 1,57 ha ornej pôdy
za 1 € pre našu obec. Táto orná pôda sa nachádza za obcou v smere na štrkáreň. V minulom roku, v máji 2020, sme od rímskokatolíckej cirkvi kupovali starú budovu školy. Jej
kúpa pozostávala z dvoch splátok. Tento rok
sme splatili druhú, poslednú splátku, ktorou
sme tak získali túto budovu aj s pozemkom
do obecného vlastníctva. Z nej plánujeme
vybudovať zariadenie pre seniorov aj s denným stacionárom. Tento objekt sa nachádza
vedľa kostola a v blízkosti obecného parku. V
posledných dňoch sme dokončili budovanie
prístrešku nad hlavným vchodom do budovy materskej školy. Spomínané projekty sú v
štádiu rozbehnutých príprav a samotnej realizácie. Plánujeme a pracujeme aj na nových
projektoch, do ktorých sme sa zapojili, a to:
1. Navýšenie technickej kapacity pre triedený
zber komunálnych odpadov v obci Bánov. Ide
o zakúpenie komunálnej techniky pre zberný dvor. 2. Zvyšovanie energetickej účinnosti
existujúcich verejných budov, vrátane zatepľovania, v našom prípade sa jedná o obecnú
telocvičňu v športovom areáli. 3. Chceme sa
zapojiť aj do výzvy, ktorú vyhlásila MAS Cedron Nitrava na výmenu strechy nášho Domu
ľudových tradícií. Na záver môjho príhovoru
si prajem, aby sme súčasnú ťažkú pandemickú situáciu prežili v zdraví a aby sme sa čo
najskôr mohli spoločne stretnúť. Chráňme
seba, svoje rodiny a svoje okolie. Buďme i naďalej zodpovední a ohľaduplní voči sebe, ale i
ostatným okolo nás.
PhDr. Miloš Rybár
starosta obce Bánov

Bánov ide cestou digitalizácie

pokračovanie na str. 16
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čiatku pandémie v roku 2020 ponúkla svojim
klientom - obciam a samosprávam mobilnú aplikáciu V OBRAZE zdarma na určité
skúšobné obdobie.“ Obec Bánov si však túto
aplikáciu ponechala a urobila dobre. Využíva
ju približne 57% obyvateľov v produktívnom
veku, tzn. od 15 do 65 rokov. Rozdiel medzi
prezeraním webu a aplikáciou na mobilnom
telefóne je v tom, že aplikácia vám dáva aj
notifikácie o všetkých pridaných novinkách.
Takto má človek ihneď prehľad o aktuálnom
dianí v obci, keďže aplikácia je s webom úzko prepojená. Výhodou je tiež to, že je tam možnosť pridania viacerých obcí,
ktoré môžu užívatelia aplikácie vo svojom mobilnom telefóne
sledovať. Jej stiahnutie je zdarma a je bezplatná pre operačné
systémy Android a iOS. Facebook je ďalšou položkou, kde si
obec v roku 2018 zriadila svoj oficiálny profil. Občania tam nájdu obsah, ktorý je totožný s tým na webovej stránke. „Aktuálne
máme na Facebookovom profile obce viac ako 1 400 sledovateľov a približne 4 500 návštev mesačne, pričom zaznamenávame
stúpavé tendencie každý mesiac. Mesačne pridávame viac ako
50 príspevkov,“ hovorí Matúš Ohrádka. Rovnako sa uskutočnila
inštalácia a spustenie novej digitálnej rozhlasovej ústredne,
ktorá nahradila starú analógovú. „Najväčší rozdiel digitalizácie
spočíva v tom, že doposiaľ vysielanie prebiehalo naživo, no teraz si už celé vysielanie nahrám vopred cez digitálnu rozhlasovú
ústredňu a systém ho v presne určenú hodinu spustí. Ústredňa
využíva softvér od slovenskej spoločnosti a okrem automatického programového hlásenia, tvorby playlistov a možností editácie zvuku ponúka aj servisné hlásenie či certifikované varovné
signály,“ dodáva kultúrny referent obce. Všetko je teda uložené

„...časopis, ktorý osloví občana...”
v jednom kompaktnom dotykovom prístroji.
Poslednou výzvou bola digitalizácia knihy
rezervácií pre kultúrny dom a kino Sokol.
„Môj nápad po nastúpení do tejto funkcie
bol zdigitalizovať knihu rezervácií do tabletu,“ objasňuje. Rôznymi farbami sú vyznačené akcie, konajúce sa buď v kultúrnom dome,
v kine, alebo ide o podujatia rôzneho charakteru v obci. Keď teda príde nejaký záujemca
o priestory, je vďaka tomu hneď informovaný
o aktuálnej obsadenosti, pričom tablet ponúka aj fotografie z konania sa týchto akcií. „Všetko je zálohované a kdekoľvek sa nachádzam, viem, čo sa deje vďaka zdieľaniu
kalendára medzi rôznymi zariadeniami.“ V súvislosti s novým
webom by chcel Matúš Ohrádka spracovať video-tutoriály pre
ľudí, ktorí sa nevedia zorientovať na novej webovej stránke obce.
„Takýto video návod by predovšetkým pomohol návštevníkom
stránky v ľahšom vyhľadávaní potrebných informácií a umožnil
im pochopenie celkovej štruktúry webu,“ uzatvára.

Zberný dvor Bánov sa presťahoval do nových priestorov

Bánovčania môžu po novom nosiť
komodity na separovanie do nových priestorov zberného dvora.
Tie si pochvaľuje aj správca majetku obce Bánov Mgr. Juraj Huslica,
ktorý má Zberný dvor Bánov na
starosti. „Je tu lepšia možnosť rozloženia kontajnerov pre jednotlivé
komodity, takže obyvatelia majú
podstatne komfortnejší prístup ku
všetkému,“ hovorí. Okrem toho tu
bola opravená a osadená brána, namontované boli takisto nové svietidlá a reflektory a pribudlo i monitorovanie kamerovým systémom.
Aké druhy odpadu sem môžu teda
občania Bánova priniesť? Počas celého roka sa v zbernom dvore bude
nakladať s týmito druhmi odpadov: papier a lepenka, viacvrstvové
kombinované materiály na báze lepenky, plasty, sklo a železo, textílie
(napr. aj koberce), šatstvo (to treba
priniesť uviazané vo vreciach), objemový odpad, drobný stavebný
odpad, starý nábytok, jedlé oleje a
tuky. „Pneumatiky ale nezbierame,“
upozorňuje Juraj Huslica, „to je v
pôsobnosti autoservisov. Dvakrát
do roka však zbierame bielu techniku a elektroniku. Teraz budeme
mať takýto zber v marci a bude trvať jeden týždeň.“ Pokiaľ ide o stavebný odpad, tu je dovolené doviezť
určité množstvo bezplatne. Každý

takýto ďalší odpad nad rámec je
už spoplatnený. V prípade vývozu
stavebnej sute je potrebné priniesť
si so sebou občiansky preukaz. Odkedy obec Bánov spustila elektronický systém odpadu založený na
snímaní QR kódov, jej obyvatelia
podstatne viac separujú. „Keď sú
termíny zberu, vidno pred jednotlivými domami, že to tam pribúda. A
ďalšia vec je, že ten odpad nie je vyhodený v chotároch. Toto sa veľmi
zlepšilo,“ myslí si Juraj Huslica. Na
zberný dvor môžu Bánovčania nosiť odpad každý pracovný deň, a to
trikrát do týždňa (utorok, štvrtok,
piatok) v dopoludňajších hodinách
od 8,00 do 12,00 hod. a pondelky a
stredy od 13,00 do 17,00 hod. Ďalší zberný dvor je umiestnený za
športovým areálom a je primárne
určený pre haluzoviny. Občania
taktiež môžu požiadať obec o poskytnutie kontajnera na haluzovinu, a to za poplatok podľa platného
cenníka na webovej stránke obce v
časti Správa majetku obce Bánov. O
tom, že obec kladie na separovanie
patričný dôraz, svedčí aj to, že zbiera tiež biologický odpad z kuchýň
a každá domácnosť dostala vďaka
dotácii z fondov EÚ zdarma kompostér, vďaka ktorému môžu ľudia
lepšie zhodnocovať zelený odpad
zo svojich záhrad.
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Od novembra 2020 má obec Bánov
novú terénnu sociálnu pracovníčku
Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach sa v Bánove realizoval vďaka finančnej
podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje. Prostredníctvom neho obec na základe riadneho
výberového konania zamestnala novú terénnu
sociálnu pracovníčku Mgr. Soňu Kleinovú
(na snímke). Rodená Bánovčanka sa tejto úlohy chopila s nadšením a odhodlaním pomôcť
každému, kto to bude potrebovať.
• Prácu terénnej sociálnej pracovníčky vykonávate presne od 9. novembra. Čo je ale
cieľom a zámerom tohto projektu?
- V prvom rade je cieľom pomáhať ľuďom,
ktorí sa ocitli v sociálnej kríze a nevedia si
pomôcť sami. V obci však doteraz nebol
kvalifikovaný sociálny pracovník, pretože
podmienkou na výkon tejto funkcie je podľa
zákona o sociálnych službách vysokoškolské
vzdelanie.
• Mali ste už aj predtým nejaké skúsenosti
z tejto oblasti?
- Vyštudovala som sociálnu prácu a potom
som 17 rokov pracovala v Domove sociálnych služieb, kde som tiež pôsobila na pozícii
sociálneho pracovníka. Následne som pra-

covala na Úrade práce ako terénna sociálna
pracovníčka na oddelení sociálno-právnej
ochrany detí a sociálnej kuratele, kde som
sa venovala rodinám s deťmi. Práve tu som
získala skúsenosti v oblasti pomoci rodinám.
Na pozícii TSP v obci ma inšpirovalo aj to, že
sa niečo nové naučím, ale predovšetkým, že je
tu široké spektrum možností pomoci ľuďom.
• Bánov je veľká obec, takže sa tu zrejme
stretávate s rôznymi prípadmi...
- Ihneď po nástupe na pozíciu TSP v obci sa
informácia o mojom pôsobení pomaly dostala do povedomia ľudí. Vzniká tu dôvera medzi
klientom a mnou, sami za mnou chodia a informujú sa, ak potrebujú, prípadne požiadajú
o pomoc v sociálnej oblasti. Napr. nedávno tu

bola jedna pani, ktorej zomrela stará mama,
prišla im žiadosť z pohrebníctva, nevedeli
však, čo s tým, kde sa majú obrátiť, takže aj
takéto poradenstvo poskytujem. Práve preto, že ide o veľkú obec, podarilo sa nám cez
Nitriansky samosprávny kraj podať projekt
„Zmierňovanie sociálnych dopadov koronakrízy v sociálne slabších rodinách a rodinách
MRK“. Budúca sociálna pracovníčka sa bude
venovať spolupráci sociálno-právnej ochrany
detí a sociálnej kuratele, pretože sociálnych
prípadov v našej obci pribúda. Myslím si, že
vo dvojici sa nám bude lepšie pracovať a viac
aj toho stihneme.
• Na aké skupiny ľudí je tento projekt zameraný?
- Tento projekt je zameraný na marginalizované rómske komunity. Ale je samozrejmé, že
sem patria aj ostatní ľudia. Keď som sem nastúpila, snažila som sa situáciu v obci zmapovať, spolu s kolegyňami z obecného úradu.
Človek má vďaka tomu prehľad a pomôže
to potom pri práci. Pred Vianocami sme sa
napríklad zapojili do celoslovenskej zbierky
Krabica od topánok, no my sme to poňali
trochu inak a tieto balíčky sme rozniesli v prvom rade starším osamelým ľuďom z našej obce,
ktorí nikoho nemajú.
• Zrejme ste už mali od
novembra možnosť riešiť v tejto oblasti nejaké
problémy. O čo najčastejšie ide?
- Je toho veľa. Momentálne najviac a najčastejšie sme riešili ľudí bez
prístrešia. Okrem toho
často spolupracujem so
sociálne slabšími rodinami. To sa týka najmä
rómskej komunity. Veľa
sa ich ocitlo vo finančnej
kríze, kde už často hrozia
exekúcie. Tam, kde mali
viac detí, sme poskytli
tiež potravinovú pomoc a napríklad aj drevo
na kúrenie.
• S akými inštitúciami musíte pri riešení takýchto problémov komunikovať?
- Jednoznačne s Úradom práce sociálnych
vecí a rodiny, pretože častokrát riešime dávky v hmotnej núdzi, najmä u ľudí bez prístrešia, aby vôbec mali nejaké finančné prostriedky. Niektorí občania nemajú ani občiansky
preukaz, preto aj ten im treba vybaviť. Takisto
komunikujem aj so Sociálnou poisťovňou,
políciou, Základnou a materskou školou
v Bánove, dokonca aj so súdmi...
• Zdá sa, že riešite naozaj rozmanité problémy rôznych skupín ľudí. Ako treba k tejto
práci pristupovať?

- V prvom rade je to empatický prístup ku
klientovi a dobrá orientácia v problematike.
Zastupujem záujmy klienta a vždy konám
v jeho prospech. Mojím cieľom je vybudovať
si kladný vzťah ku klientovi.
• Máte zriadenú túto kanceláriu, ale zrejme
chodíte aj do terénu... Mávate aj nejaké výjazdy?
- Práca v teréne je podstatou mojej práce.
Momentálne celú situáciu komplikujú opatrenia ohľadom COVID-19. Veľa ľudí využíva telefonický kontakt, prípadne osobný
kontakt u mňa v kancelárii. Občania majú
momentálne strach a rešpekt pred návštevou
u nich v domácnosti. Moja pomoc spočívala
v poslednej dobe aj smerom k obci, a to tým,
že sme spoločne nastavili pravidlá splácania
dlhov občanov voči obci, ale aj voči iným inštitúciám. Ľudia si vážia tento druh pomoci,
hlavne v tejto ťažkej dobe, keď veľa z nich prišlo o prácu a niektorí aj o strechu nad hlavou.
Motivujeme ľudí k zodpovednosti a ukazujeme im cestu z ich ťažkej životnej situácie.
Na terénnu sociálnu pracovníčku Mgr.
Soňu Kleinovú sa môžu Bánovčania obrátiť
telefonicky na tel. čísle 0910 733 383 alebo
e-mailom tsp@banov.sk.
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„Kvôli striktnému dodržiavaniu zákona o ochrane osobných
údajov nemáme prehľad a kontrolu nad pozitívne
testovanými ľuďmi,“ hovorí starosta obce Dolný Ohaj Ivan Solár.
hod. a pravidelne k nám chodí na testovanie
okolo 630 ľudí. Nerobím to preto, že by som to
chcel, no pokiaľ to budú vyžadovať opatrenia
a bude o testovanie záujem, tak testovať budeme i naďalej.
• Ako vnímate súčasnú situáciu v Dolnom
Ohaji? Darí sa Vám vysporiadať sa s opatreniami?
- Najväčším kameňom úrazu v tejto dobe je
podľa mňa to, že sa nedodržiavajú opatrenia.
Stalo sa nám, že bol v jednu sobotu pozitívne
otestovaný človek, ktorý sa o týždeň prišiel dať
pretestovať znovu. Pritom mal byť v 10-dňovej
karanténe. Trápi nás tiež mládež, ktorá každý
večer cez víkendy trávi spolu čas na určitých
lokalitách a nedodržiava dané opatrenia v podobe odstupov a nosenia rúšok. Našťastie je
však veľa Ohajčanov zodpovedných a tieto
opatrenia dodržiavajú.
• Dala by sa podľa Vášho názoru táto situácia nejako lepšie odkontrolovať?
- Myslím si, že veľká chyba je predovšetkým
v tom, a hovoril som o tom aj na ZMOS-e, že
príliš striktne dodržiavame zákon o GDPR
a že Regionálny úrad verejného zdravotníctva
(RÚVZ) nás ako starostov neinformuje o rodinách, ktoré sú pozitívne. Pritom Rakúsko
toto nariadenie zrušilo už vlani v apríli a Česi
ich v tomto nasledovali tiež. Ak by mi RÚVZ
poslal zoznam ľudí, ktorí sa dali otestovať inde
ako v našej obci, mali by sme určite lepší prehľad a kontrolu nad pozitívne testovanými
ľuďmi.

Ak by ste chceli vidieť kaplnku blahoslavenej
sestry Zdenky, zarybárčiť si v miestnom rybníku alebo sa len tak prejsť do prírody smerom
na vinohrady, mali by vaše kroky viesť práve
do obce Dolný Ohaj. Práve na sviatok sv. Urbana sa organizuje pešia púť na vinohrady a
samotné poľnohospodárske družstvo v obci je
známe svojím kvalitným vínom a tiež pestovaním maku, ktoré láka do obce ľudí zo širokého
okolia. Hoci to navonok vyzerá, že sa kvôli pandémii život v tejto obci zastavil, nie je to tak.
Vedenie obce stále pracuje na rozbehnutých
projektoch, aby mohli Dolnoohajčania žiť lepší
a krajší život. Viac o aktuálnej situácii v obci
nám porozprával jej starosta Ivan Solár, ktorý
je vo svojej funkcii už tretie volebné obdobie.
• Ako jedna z mála obcí doteraz prevádzkujete skríningové testovanie, kým v niektorých obciach už testovanie neprebieha. Čo
Vás viedlo k tomuto kroku?
- Našťastie máme dostatok finančných prostriedkov na to, aby sme toto testovanie

umožnili. Tri kolá nám už štát preplatil, tri
ešte nie, no posledné dve kolá sme už robili
vo vlastnej réžii. Podarilo sa nám totiž zriadiť
Mobilné odberové miesto (MOM), aby sme
nemuseli platiť peniaze súkromnej spoločnosti. A náklady sú takisto podstatne menšie
ako pri prvých testovaniach.
• Chodia sa sem k Vám testovať aj ľudia
z okolitých obcí? A plánujete v testovaniach
pokračovať i naďalej?
- Väčšinu tvoria naši občania, no vedieme si
zvlášť evidenciu našich obyvateľov a zvlášť
cudzích občanov. Keď Úľany nad Žitavou
prestali testovať, ponúkli sme im možnosť sa
na toto testovanie registrovať, takže gro testovaných občanov je aj z tejto obce. No chodia
nám sem i ľudia zo širokého okolia. Zároveň
umožňujeme aj neregistrovaným zúčastniť sa
testovania. Posledných 15 minút každej hodiny máme vyhradených práve pre takýchto
ľudí, ale tiež pre tých, ktorí svoj termín napríklad zmeškajú. Testujeme od 8,00 do 20,00

• Vy ste hneď na začiatku prejavili iniciatívu
a dali ste ušiť pre svojich občanov rúška...
- Áno, v prvej vlne pandémie sme dali rúško
do každej domácnosti zdarma a ostatné si
mohli občania zakúpiť na obecnom úrade. Teraz nedávno sme distribuovali všetkým občanom nad 62 rokov respirátory FFP2, ktoré sú
pre ostatných občanov dostupné na obecnom
úrade a môžu si ich kúpiť za nákupné ceny.
Prvá várka sa hneď aj minula.
• Ako jeden z mála starostov ste na okolí
otvorili škôlku pre všetky deti, a nielen pre
deti rodičov z kritickej infraštruktúry, takže
ste veľmi pomohli samotným mamičkám.
Prečo ste sa takto rozhodli? Nepociťovali ste
určité riziko?
- Je pravda, že sme materskú školu otvorili
o týždeň skôr. V prvom rade to bolo z toho
dôvodu, že rodičia vedeli dopredu, že sa musia preukázať negatívnym testom, a v druhom
rade všetci zamestnanci školy a škôlky už toto
ochorenie z väčšej časti prekonali. Bolo to rozhodnutie, ktoré som urobil najmä kvôli rodičom, pretože nikde presne nie je definícia, kto
konkrétne patrí do kritickej infraštruktúry.
A druhý fakt bol ten, že podľa nariadení, ak je
človek na home office, môže mať dieťa doma.
Ako si môže rodič plnohodnotne odviesť prá-
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cu v zamestnaní, keď má doma na starosti
ešte škôlkara a školáka? Pokiaľ tam teda bola
podmienka, že obaja rodičia musia pracovať,
rozhodol som sa, že kto má záujem a kto to
naozaj potrebuje, nebudeme pri nikom robiť
výnimky. Do každej triedy sme okrem toho
zakúpili germicídny žiarič na účinnú dezinfekciu vzduchu. Keď deti odídu domov, pani
upratovačka ho diaľkovo zapne, trieda sa za
hodinu vydezinfikuje a následne vyvetrá.
• Ako sa obci darí hospodáriť v tejto pandemickej situácii? Máte rozbehnuté nejaké
projekty?
- Napriek tomu, že vonku nevidno nejaký pohyb, dosť sme sa venovali príprave projektov.
V roku 2019 sme v rámci IROP-u podávali
v prvom kole štúdiu o prestavbe a dobudovaní zdravotného strediska, kde sme mali pozitívnu hodnotiacu správu. V druhom kole sme
pripravili projektovú dokumentáciu a právoplatné stavebné povolenie, čo nás stálo nemalé
finančné prostriedky. Takisto sme sa zapojili
do výzvy Smart City – ide o akúsi digitalizáciu
miest a obcí SR, ktoré by vďaka inteligentným
technológiám mohli mať viac príležitostí pre
svoj rozvoj. Znamenalo by to, že by si občan
mohol vybaviť elektronicky všetko z pohodlia
domova. Boli sme jediná obec na Slovenku,
ktorá sa do toho zapojila, a pozitívne hodnotím to, že hoci sme neboli vo výzve úspešní,
hodnotiteľka výzvy sa s nami neskôr spojila,
aby s nami prerokovala dané možnosti, ako by
sa daný projekt u nás mohol zrealizovať.
• Na čom ďalšom ešte momentálne pracujete?
- Podali sme žiadosť o výmenu kotla za tepelné čerpadlá a takisto na zateplenie budovy
Obecného úradu. Spracovávame štúdiu spolu
s obcou Hul na cyklotrasu, ktorá by začínala
pri futbalovom ihrisku v našej obci a končila by pri železničnej stanici v Hule, pričom
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by bola lemovaná zeleným pásom stromov.
Máme vypracovanú štúdiu na torzo bývalej
starej školy, kde by sa malo vybudovať plne
funkčné letné pódium s dvomi šatňami a sociálnymi zariadeniami, čo by bolo spojené
s výsadbou zelene a so zrevitalizovaním parku pri kostolnej ceste. Čiže toto je taká zelená
perspektíva Dolného Ohaja.
• Aké ďalšie plány máte do budúcna? Dajú
sa vôbec robiť nejaké investičné akcie v tomto neistom období?
- Aktuálne vybavujeme všetko potrebné k stavebnému povoleniu na kanalizáciu v obci. Takou poslednou prekážkou je vysporiadanie sa
s vlastníkmi súkromných pozemkov. Tam je
nevyhnutné mať zmluvu o budúcom zriadení
vecného bremena a v súčasnej situácii je dosť
náročné takéto veci vybaviť. Vonkajšie práce
na kultúrnom dome sme pozastavili, viac-menej jeho vnútorné priestory máme kompletne
zrekonštruované okrem pódia a kulís, ktoré
chceme prerobiť. Máme spracovanú projektovú dokumentáciu na futbalové ihrisko, konkrétne rekonštrukciu šatní, kde je potrebná
výmena strechy a okien.
• Kvôli Covidu ste aj Vy v obci museli zrušiť
viaceré kultúrne podujatia...
- Poslednou kultúrnou akciou bola vlani vo
februári Tradičná obecná zabíjačka spojená
s ochutnávkou týchto zabíjačkových špecialít
a bohatým kultúrnym programom. Nemohlo
sa konať ani slávnostné posedenie jubilantov,
pri príležitosti ktorého odovzdávame jubilantom pekné vecné ceny. Zakúpili sme pre nich
aj poukážky na nákup v obchode Coop Jednota, a ja pevne verím, že im tieto darčeky budeme môcť čoskoro odovzdať aj osobne. Hoci
bez tej slávnosti, no aspoň budú mať nejakú
pamiatku.
- májeková -

20 Žurnál z našich obcí

„...časopis, ktorý osloví občana...”

Zatepľujete? V tom prípade stavte na kvalitnú fúkanú izoláciu.

Stavebných a iných firiem zameriavajúcich sa na rekonštrukcie a stavby
je dnes na Slovensku ako maku, no naraziť na firmu, ktorá uprednostňuje kvalitu, férovosť a spokojnosť zákazníka, je dnes niekedy vzácnosť.
Za takouto spoločnosťou však nemusíte chodiť ďaleko, pretože sa primárne zameriava na novozámocký okres, hoci pôsobenie spoločnosti
je celoslovenské. Jej majiteľ Michal Andel pochádza a žije v obci Lipová
a vo svojej modernej a rozvíjajúcej sa firme AMIN-PRO, s.r.o. sa už
vyše 11 rokov zaoberá montážou sadrokartónu, no od roku 2017 sa tiež
úzko špecializuje na aplikáciu fúkaných izolácií.

Prečo fúkaná izolácia?

Zateplenie stropu stavieb fúkanou tepelnou izoláciou je veľmi efektívna metóda, ako zamedziť úniku tepla cez strop a taktiež ako zabrániť
prehrievaniu interiéru v letných horúčavách. Fúkaná izolácia vyplní
ťažko prístupné miesta a dutiny v členitých stropných konštrukciách,
takže ich dokonale vyplní a vytvorí v nich jednoliatu izolačnú vrstvu
bez vzduchových medzier a tepelných mostov. „Každý sadrokartónový
strop potrebuje izoláciu, preto som sa rozhodol viac zamerať na túto
oblasť,“ hovorí Michal Andel. „Veľakrát robíme stropy na kľúč, pretože
zákazníkovi tak vieme spraviť aj montáž sadrokartónu, aj izoláciu, a to
všetko v rámci jednej firmy.“

Nie je izolácia ako izolácia

Veľa ľudí si fúkanú a striekanú izoláciu mýli a vysvetľuje to aj majiteľ
spoločnosti. „Rozdiel medzi fúkanou a striekanou izoláciou je v tom, že
fúkané izolácie sú hotové prírodné materiály, ktoré stačí len aplikovať
a tým nemusíme zasahovať do ich zloženia, vlastností a kvality, kým
striekané izolácie sú tvorené na báze zmiešania a reakcie dvoch chemických zložiek ovplyvnených teplotou a vlhkosťou priamo na stavbe, čo býva často problém.“ V poslednej dobe sa do popredia čoraz
viac dostáva trend znižovania energetickej náročnosti budov, ktorý je vyžadovaný zákonmi.
Aj z tohto dôvodu sa firma AMIN-PRO, s.r.o.
snaží ponúkať fúkané izolácie, ktoré nastavené
štandardy kvality spĺňajú, a teda dosahujú tie
najlepšie izolačné vlastnosti. „Preto kladieme
dôraz na kvalitu i celkové prevedenie zateplenia, aby to prinieslo zákazníkovi okamžité zníženie nákladov a úsporu energie.“
Ideálne riešenie pre zateplenie

novostavby či rekonštrukcie

Fúkaná izolácia sa pýši veľkým radom výhod.
Tou prvou je najmä dlhá životnosť izolačného
materiálu a záruka prevedenia vlastnej aplikácie. Momentálne sú trendom členité konštrukcie, moderné väzníkové krovy s množstvom
detailov, ktoré sa štandardnými izoláciami nedajú kvalitne zaizolovať. Fúkané izolácie si však

dokážu poradiť s vyplnením každej medzery alebo škáry, čo je veľmi
dôležité, pretože kvalita izolácií závisí jednak od vlastností materiálu, a
jednak od samotnej kvality prevedenia. „Vďaka kompaktnosti izolačnej
vrstvy nemusí mať užívateľ obavu z výskytu tepelných mostov, čo nie
je pri izolantoch v doskovej podobe prakticky dosiahnuteľné,“ dodáva
Michal Andel. Navyše aplikáciou tepelných izolácii nevzniká žiadny
odpad, takže sa nezaťažuje životné prostredie a zákazník zaplatí vždy
len za skutočne spotrebované množstvo danej izolácie.

Fúkaná izolácia na mieru

Firma AMIN-PRO, s.r.o. má v ponuke všetky typy izolačných materiálov, ktoré sú na trhu . Ak by ste teda mali záujem o dané služby, na
webovej stránke spoločnosti nájdete online kalkulátor, kde si vyplníte
základné parametre. „Na základe toho potom každému zákazníkovi zavoláme, aby sme si prešli všetky detaily a vypracovali čo možno najlepšiu cenovú ponuku,“ upresňuje majiteľ spoločnosti. On sám najradšej
preferuje osobný kontakt so zákazníkom priamo na stavbe. „Máme k
dispozícii vzorkovníky, prospekty s danými vlastnosťami izolačných
materiálov. Veľakrát sa napríklad stretávame so stavbami, ktoré po
technickej stránke nie sú dobre pripravené, tak to radšej vopred odkonzultujeme a hľadáme nejaké spoločné riešenie.“ Firma si zakladá v
prvom rade na odbornosti, kvalite a férovosti, o čom svedčí aj množstvo pozitívnych referencií. „Chceme, aby zákazníci boli spokojní a aby
dostali tú najlepšiu možnú kvalitu za dobré peniaze,“ uzatvára Michal
Andel.
- maja -
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Obec Hul

„Po uvoľnení opatrení by sme sa radi vrátili do
normálneho života,“ hovorí zástupca starostu obce Hul Ivan Šeben.
Každá obec či mesto sa borí s nástrahami súčasnej pandémie a jej dopadov na samosprávu.
V obci Hul sa pomaly dokončujú veci z predchádzajúceho obdobia a všetci pevne dúfajú,
že sa tu život konečne rozbehne naplno. Viac
o dianí v Hule nám porozprával zástupca starostu Mgr. Ivan Šeben.
• Ako v obci Hul prebehol uplynulý rok,
vzhľadom na pandémiu Covid-19, testovanie a pod.? Čo to pre obec a jej obyvateľov
znamenalo, ako ste sa s tým vysporiadali?
- Žiaľ, ústrednou témou predchádzajúceho roka v rámci života obce bol Covid, a to
takmer vo všetkých oblastiach, či už spoločenského, kultúrneho, športového, ako i ekonomického života. Po počiatočnom období
strachu, neistoty a obmedzení v prvých mesiacoch, kedy sa život takmer zastavil, prišla
fáza uvoľnenia v letných mesiacoch, kedy aj
napriek rôznym obmedzeniam obec trošku
ožila, ľudia sa v rámci možností stretávali,
športovali, venovali sa bežným činnostiam.
Z dôvodu pretrvávajúcich obmedzení, ako
i z dôvodu zlých ekonomických prognóz s výrazným dopadom na rozpočet obce, zastavení
takmer všetkých dotácií na kultúrno-spoločenské či športové akcie sa činnosť obce zredukovala na minimum. Následne zhoršená
situácia na jeseň, pretrvávajúca do konca roka
a pokračujúca aj v tomto roku, neumožnila
v obci osláviť tradičné sviatky - „hody“, čo si
určite nepamätajú ani starší obyvatelia, rovnako sviatok všetkých svätých, Vianoce a nový
rok boli akési iné. Osobne si nepamätám zákaz slúženia svätých omší. Čiastočné fungovanie školy, systém vzdelávania zasiahol deti,
rodičov a rovnako i pedagógov. Ekonomická
činnosť obce v rámci udržania rozpočtu bola
zredukovaná na nevyhnutné veci, bežný chod

obce, úpravu a údržbu verejných priestranstiev, čiastočnú údržbu vnútorných priestorov budovy kultúrneho domu, čistenie okolia
kaštieľa a príprava novovznikajúceho parku.
• Aká je momentálne situácia v obci?
- Situácia v obci je pokojná. Až sa bojím, že
ľudia si na danú situáciu „zvykli“. Žiaľ, víkendy trávime testovaním, aby sme si zabezpečili
vstupenky do práce, do prírody. Jednoducho
povedané – strašné.
• Ako je to s fungovaním obecného úradu?
Majú ľudia možnosť vybaviť si tu potrebné
veci? Alebo uprednostňujete skôr elektronickú komunikáciu s občanmi?
- Obecný úrad funguje v obmedzenom režime. Upravili sme otváracie hodiny a napriek
všetkým obmedzeniam zabezpečujeme všetku potrebnú agendu vyplývajúcu z činnosti
obce, ako je matrika, stavebný úrad atď. Ak
je to možné, vybavujeme agendu elektronicky, samozrejme, snažíme sa všetko robiť tak,
aby bol dopad opatrení na vybavenie agendy
minimálny.

- Po počiatočnej neistote a katastrofických
scenároch s výrazným dopadom na rozpočty
obcí sa našťastie prognózy nenaplnili v takej
miere, ako bolo predpovedané. Samozrejme,
rozpočet obce za rok 2020 na strane príjmov
bol rádovo o niekoľko 10 000 eur nižší, ako
bolo rozpočtované. Podobnú, dúfam, že nie
horšiu situáciu môžeme očakávať rovnako
v tomto roku. Z čoho, pochopiteľne, vyplýva

• A čo obecné zastupiteľstvá? Schádzate sa
vy ako poslanci, riešite
obecné záležitosti, alebo sa schádzate len vtedy, ak je niečo súrne, čo
treba vyriešiť?
- Obecné zastupiteľstvá
prebehli napriek obmedzeniam v plánovaných
termínoch za dodržania
epidemiologických nariadení, vo väčšine prípadov za účasti občanov.

V jednom prípade bol
vykonaný elektronický záznam. Veci, ktoré sa dajú riešiť elektronickou
formou,
sme riešili e-mailovou komunikáciou
alebo telefonicky.
• Koronakríza zrejme zasiahla do investícií
každého
mesta či obce. Aký
je finančný rozpočet
tej Vašej na tento
rok?

prehodnotenie výdavkov, ako i priorít obce
(„do čoho sa pustiť či nepustiť“), napriek
tomu, že práce a problémov je neúrekom.
• Nejaké prípravné práce ste dali do pohybu
už v minulom roku. Na čo konkrétne ste sa
zamerali?
- V predchádzajúcom roku sme kompletne
vyčistili areál kaštieľa, ako aj časť vnútorných
priestorov, priľahlý park, v ktorom v tomto
roku plánujeme vybudovať areál oddychu
s lavičkami a detským ihriskom, vysadenie
kvitnúcej lúky. V súčasnosti prebieha rekonštrukcia vnútorných priestorov kultúrneho
domu (KD) a kompletná rekonštrukcia zasadačky. Čaká nás tiež rekonštrukcia sociálnych
zariadení na prízemí KD a rekonštrukcia soc.
pokračovanie na str. 22
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zariadení v dome smútku. Neodkladnou záležitosťou sa stáva oprava strechy na budove KD.
• Čo by ste pre občanov Hulu chceli pripraviť, resp. urobiť, ak sa situácia aspoň o trochu
zlepší?
- Po uvoľnení opatrení (dúfam, že do leta sa
situácia znormalizuje) by sme sa radi vrátili
do normálneho života, zorganizovali dni obce
v spojení s oslávením už odloženého okrúhleho výročia prvej písomnej zmienky obce, a tiež
aj iné tradičné akcie, ktoré sa neuskutočnili.

„...časopis, ktorý osloví občana...”
• Ako dlho už zastupujete starostu obce? Viete prezradiť aj našim čitateľom, ako sa má?
- Starostu obce zastupujem fakticky od apríla
2020. Týmto spôsobom by som sa mu chcel poďakovať za morálnu aj odbornú podporu, kedy
mi aj napriek horšiemu zdravotnému stavu bol
vo všetkom nápomocný. V súčasnosti sa má
dobre a začína sa zapájať do života obce, žartom
by som povedal, že nás pravidelne „kontroluje“.
Rovnako ďakujem za podporu a pomoc aj kolegom „poslankyniam a poslancom“, ako aj zamestnancom obecného úradu.
- májeková -

Aktuálny rozhovor s riaditeľkou Základnej školy s materskou školou Hul Mgr. Martinou Kišovou:

„Najväčšou výzvou je momentálne to, ako vrátiť deti naspäť
do školy. Ony tam totižto jednoducho patria.“

Situácia v základných školách
od 16. marca 2020, kedy sa vyučovanie na dlhý čas prerušilo,
bola pre mnohých náročnou
skúškou a s akýmsi trvalým
vzdelávaním na diaľku dovtedy nemal skoro nikto žiadnu
skúsenosť. Rovnako tak i ZŠ
s MŠ Hul, ktorú vedie riaditeľka Mgr. Martina Kišová. Napriek tomu sa v škole rýchlo
prispôsobili a našli si spôsob,
aby vyučovanie a kontakt vyučujúcich so žiakmi pokračoval plynule ďalej. Pedagógovia
online formou zabezpečovali
vyučovanie v jednotlivých
predmetoch hneď od začiatku pandémie. Podľa riaditeľky
žiaci a, samozrejme, aj rodičia,
ktorí najmä u mladších žiakov suplovali, boli úžasní. Karanténa však
trvala pomerne dlho a žiaci druhého stupňa, od 6. po 9. ročník, sa do
školy vrátili len v posledný júnový týždeň.
• Ako momentálne funguje vzdelávací proces v materskej škole
v Hule? Prerušilo sa na určitý čas vyučovanie, resp. dá sa vôbec s deťmi pracovať na diaľku?
- Tak ako všetky školy, aj naša materská škola prechádza počas pandémie náročným obdobím, v ktorom sme sa museli vysporiadať s prerušením prevádzky a hľadať cestu, ako pokračovať vo výchove a vzdelávaní detí na diaľku. Prezenčné vzdelávanie v mesiaci január bolo aj
v našej materskej škole umožnené len deťom, ktoré spĺňali podmienky
na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR. Dištančné vzdelávanie pre ostatných bolo zabezpečené prostredníctvom vytvorenia skupiny na sociálnej sieti, kde boli pravidelne vkladané návody, aktivity a pracovné listy
tém podľa školského vzdelávacieho programu. Okrem toho predškolákom pani učiteľky pripravili pracovné listy, ktoré im boli doručené
do poštových schránok na aktívne využitie času. Dôkazom zvládnutia
tejto nezvyčajnej formy vzdelávania bola spätná väzba fotiek vypracovaných úloh poslaných do skupiny. Od februára bola prevádzka materskej školy obnovená pre všetky deti. Opäť sa triedami ozýva detský
smiech a vrava.
• Vedeli si pedagógovia poradiť aj s dištančným vzdelávaním?
- Dištančné vzdelávanie bolo, samozrejme, pre pedagógov novou výzvou. Do obdobia karantény sa vždy učilo prezenčne, ale prechod na
novú formu vzdelávania bol jediným možným riešením. Bolo potrebné,
aby žiaci neprišli o kontakt so školou ako takou. Myslím si, že dištančné
vzdelávanie pedagógovia zvládli výborne. Za pravdu by mi určite dali
aj rodičia našich žiakov, keďže sme mali na online vzdelávanie iba pozitívne ohlasy. Vďaka usilovnej práci na obidvoch stranách bolo možné
ohodnotiť žiakov minulý školský koncoročným vysvedčením a tento
školský rok polročným vysvedčením.
• Ako túto situáciu zvládajú samotní žiaci, keďže ten vyučovací proces je ukrátený o ten osobný kontakt?
- Samotní žiaci situáciu zvládali spočiatku nad očakávanie dobre. Vďaka
dištančnému vyučovaniu boli a stále sú v kontakte so svojimi spolužiakmi a pedagógmi. Postupne však badáme, že prvotné nadšenie z nie-

čoho, čo bolo pre nich nové, postupne klesá. Osobný kontakt totiž nevie
nahradiť nič. Čoraz častejšie sa pýtajú, kedy pôjdu do školy. Dokonca
i takí žiaci, o ktorých sme si mysleli, že im škola vôbec nebude chýbať.
• Mnohé školy sa zaoberali tým, že niektorí žiaci nemali k dispozícii potrebné technické zabezpečenie na online vyučovanie. Mali ste
v škole s týmto problémy?
- Musím skonštatovať, že zrejme patríme k tým málo školám, ktoré
nemuseli riešiť žiadne technické problémy s online vyučovaním. Naši
žiaci sa pripájali na vyučovanie každý deň, občas sa objavili drobné nedostatky s ich internetom. Vždy však informovali svojich pedagógov
a vzniknutú situáciu spolu vyriešili. Bolo to zrejme tým, že v niektorých
rodinách sa online učilo naraz aj viacero detí. Technika môže hocikedy
zlyhať, je to bežné.
• Ako by ste zhodnotili prácu žiakov? Predsa len to vyučovanie
v škole a na diaľku sú diametrálne odlišné. Pristupovali všetci zodpovedne k daným úlohám?
- Prácu žiakov zhodnotiť dokážem, ale u všetkých nebola určite rovnaká. Takisto by to však fungovalo aj pri prezenčnej výučbe v škole.
Našťastie, väčšina našich žiakov pristupovala k zadaným úlohám veľmi
zodpovedne, čo hodnotím pozitívne, a dokonca sme mali naozaj pekné
umiestnenia na popredných miestach aj v predmetových olympiádach
a aj postupy do krajských kôl. Našlo sa však aj zopár takých, ktorí si
v danej situácii snažili učenie zjednodušiť a nevenovali sa školským
povinnostiam tak, ako by sa mali. Všetko si s nimi riešili konkrétni
pedagógovia, párkrát bolo nevyhnutné aj kontaktovať rodičov. Musím
skonštatovať, že potom nastala zmena k lepšiemu.
• Učitelia dnes odvádzajú skutočne náročnú prácu, dá sa povedať, že
len v rámci dobrej spolupráce s rodičmi a žiakmi sa dá toto obdobie
ľahšie zvládnuť... Vnímate aj niečo pozitívne na celej tejto situácii?
- Myslím si, že poďakovanie a naozaj veľké poďakovanie patrí všetkým
pedagógom a zamestnancom, či už školy, škôlky, školského klubu detí
a školskej jedálne, každému jednému členovi našej školskej rodiny. Len
spoločnou prácou a úsilím všetkých zainteresovaných fungujeme tak,
ako máme. Teší ma, že dištančné vzdelávanie prebieha najlepšie, ako
sa len dá. Bez žiakov však škola nie je plnohodnotnou školou. Chýbajú tam čoraz viac... Aj deťom chýba trieda, spolužiaci, učitelia. Toto sú
podľa mňa najväčšie negatíva. Každého jedného z nás to ale naučilo to,
že nie všetko sa dnes dá brať ako samozrejmosť. A čo vnímam ako pozitívum? Najmä to, že hoci nás táto korona situácia postavila do novej
pozície, naša škola sa rýchlo dokázala prispôsobiť a všetci v nej si našli
cestu, ako byť so žiakmi počas celého školského roka.
• Dalo sa vôbec v súvislosti so starosťami s dištančným vzdelávaním
aj zveľaďovať v nejakom smere Vašu školu?
- Stihli sme obnoviť chod školskej knižnice, oživili sme priestory materskej školy, vymenili nábytok v školskom klube detí a konečne sa nám
podarilo zrealizovať nové oplotenie a vstupné brány školského areálu. Poďakovanie však patrí aj nášmu zriaďovateľovi Obci Hul, pánovi
starostovi obce Ing. Pavlovi Gulášovi, zástupcovi starostu obce Mgr.
Ivanovi Šebenovi, všetkým zamestnancom obce, poslancom, ktorí sú
nám v tejto situácii veľkou oporou a pomáhajú či už finančne, alebo
pravidelným týždenným testovaním rodičov, pedagógov, zamestnancov školy, ale aj nákupom rúšok a respirátorov. Teraz som si už úplne
istá, že spoločne dokážeme zvládnuť akúkoľvek výzvu. Tou najväčšou je
momentálne to, ako vrátiť deti naspäť do školy. Ony tam totižto jednoducho patria.
- maja -
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Obec Mojzesovo

Vážení občania Mojzesova, milí čitatelia!
Na začiatku roka 2020 len málokto tušil, aký
rok nás čaká. Bol to výnimočný a ťažký rok.
Rok, v ktorom sa udialo nielen veľa dobrého a
ukázalo sa v ňom veľa ľudskosti a hrdinstva zo
strany obyčajných ľudí, ale bol to aj rok nádejí,
sklamaní a tiež rok bolesti, ktorá v mnohých
našich rodinách pokračuje aj v roku 2021.
Všetkým rodinám, ktoré v týchto ťažkých
dňoch stratili svojich najbližších, pretože nezvládli svoj osobný boj s vírusom a s následnými zdravotnými komplikáciami, ktoré so
sebou ochorenie na COVID-19 prináša, vyslovujem úprimnú sústrasť v ich bolesti. Strata
milovanej osoby vždy hlboko poznačí srdcia a
životy tých, ktorí tu po zomrelých zostali.
S úctou sa skláňam pred všetkými obyvateľmi
našej obce, ktorí sú disciplinovaní, trpezliví
a chápu potrebu chrániť seba a tým chrániť
aj nás všetkých pred rozširovaním nákazy. S
úctou sa skláňam pred zdravotníkmi, členmi
odberových tímov, príslušníkmi OZ SR, PZ
SR a dobrovoľníkmi, ktorí pomohli a pomáhajú zvládať toto ťažké obdobie či už priamou
pomocou pri testovaní, ktoré začalo na jeseň
2020 a priebežne pokračuje aj v tomto roku,
ale aj pred obyvateľmi Mojzesova, ktorí si povšimnú snahu o ochranu života všetkých nás a
ocenia prácu Obecného úradu milým slovom,
poďakovaním a povzbudením . Všetkým Vám
ďakujem za silu a vieru, ktorú máte v sebe, že
spoločne zvládneme boj o vlastné životy a budúcnosť. Stalo sa už pravidelnosťou, že sa vždy
v sobotu stretáme na celoplošnom testovaní

pri MOM, ale nie len testovaním žije obec.
Návštevníci Mojzesova môžu vidieť na vlastné oči, že v našej obci úspešne pokračuje
výstavba viacúčelovej budovy Zdravotného
strediska, ktorého dobudovanie a „uvedenie
do života“ je pre našu obec prioritou. V mesiaci február 2021 Obec Mojzesovo podala
žiadosť o poskytnutie finančného príspevku
na zlepšenie vybavenia školskej jedálne, nakoľko sa zvýšil počet pripravovaných obedov
nielen pre deti MŠ, ZŠ Mojzesovo-Černík,
ale aj pre seniorov - obyvateľov Mojzesova.
Počas mesiaca marec každá domácnosť na
základe podpísanej Dohody o kompostovaní dostane od obce vlastný 400 l kompostér.
Obec Mojzesovo požiadala Enviromentálny
fond o dotáciu na vybudovanie Kompostárne
v rámci výzvy v oblasti C. Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva
z pohľadu odpadov. Priestor Kompostárne aspoň čiastkovo nahradí stále chýbajúci
Zberný dvor. Na vyjadrenie k žiadosti obce
o dotáciu na vybudovanie Zberného dvora a
Vodozádržných opatrení stále čakáme. Vybudovanie Zberného dvora je prioritou pre
ďalšie fungovanie Mojzesova a zamedzeniu
zakladania čiernych skládok odpadov, ktoré
vznikajú v priestoroch extravilánu obce. Finišuje aj ukladanie optických káblov T-comu.
Každá domácnosť má tak možnosť na rýchlejšie, kvalitnejšie pripojenie sa na internet. To
ocenia hlavne žiaci a študenti, ktorí už druhý
rok spoznávajú a majú možnosť si na vlastnej

koži odskúšať, ako vyzerá dištančné štúdium.
Vážení čitatelia, prajem nám všetkým pevné
zdravie, veľa psychických a fyzických síl, aby
sme spoločne zvládli tento ťažký čas skúšky
ľudskosti, porozumenia, empatie, humánnosti, ochoty pomáhať, vzájomného rešpektu voči
druhým, ohľaduplnosti a pokory bez straty
toho najdrahšieho, čo má každý z nás – bez
straty zdravia a života.
Tatiana Martišová
starostka obce Mojzesovo

Porozprávali sme sa s riaditeľom Základnej školy
Mojzesovo – Černík Stanislavom Petrášom

V nasledujúcom rozhovore
nás privítal vo svojej pracovni PaedDr. Stanislav Petráš,
riaditeľ Základnej školy
Mojzesovo-Černík. V minulosti pôsobil ako učiteľ,
výchovný poradca, neskôr
ako zástupca riaditeľky. Posledných šesť rokov pracuje
na pozícii riaditeľa školy.
Do ZŠ Mojzesovo - Černík
nastúpil v roku 2003 ako
absolvent UKF FPV v Nitre.
Po absolvovaní Gymnázia
v Šuranoch chcel študovať
na lekárskej fakulte, na ktorú však pre obrovský záujem
Riaditeľ školy PaedDr. Stanislav Petráš
uchádzačov neprijali. Preto
vyštudoval učiteľský odbor
chémia-biológia. Už od strednej školy popri škole pracoval, najskôr ako
vedúci počítačových krúžkov a neskôr ako lektor počítačových kurzov
v Nitre. Aj z tohto dôvodu si rozšíril vzdelanie o tretí aprobačný predmet informatika.

jím cieľom je, aby všetky deti mali možnosť byť šťastné, dostali priestor
pre rozvoj ich silných stránok a hlavne, aby sme v škole mali deti, ktoré
majú dôvod usmievať sa. Považujem sa za otvoreného človeka, ku kolegom som priamy, viem vyzdvihnúť silné stránky ich práce, ale aj upozorniť ich na prípadné nedostatky. Snažím sa byť aj v tomto náročnom
období optimistom a verím, že už čoskoro nastúpia do školy aj žiaci
druhého stupňa.

• Ako by ste sa charakterizovali ako človek? – bola naša prvá otázka.
- To by mali v prvom rade objektívne posúdiť iní. Snažím sa vytvárať
v škole tvorivé podmienky a prostredie pre žiakov, ale aj učiteľov. Mo-

• Čo považujete za najväčšie dosiahnuté úspechy v osobnom alebo
pracovnom živote?
- Jednoznačne moja rodina, ktorá je pre mňa prioritou. Mám dve deti.

• Spolupráca riaditeľ - učiteľ je určite základom, ktorý vytvára kvalitné školské prostredie. Čo ešte považujete za dôležité pri vykonávaní vašej funkcie.
- Tu by som v prvom rade upresnil, že nemenej dôležitým základom
pre vzdelávanie a výchovu je aj spolupráca škola – rodič. Práve priamu a otvorené komunikáciu s rodičmi považujem za výhodu vidieckej
školy, kde často jedným rozhovorom s rodičom vieme ihneď vyriešiť
alebo predísť mnohým situáciám. Chcem vyjadriť uznanie a poďakovanie rodičom, ktorí sú ochotní spoločne so školou hľadať riešenie. Žiaľ,
nájdu sa aj rodičia, ktorí majú svoju pravdu... Výchova a vzdelanie detí
je našim spoločným cieľom rodičov aj učiteľov. Udržiavame úzku spoluprácu s rodičmi a Združením rodičov ZŠ Mojzesovo-Černík, ktorí
nám pomáhajú aj pri rozvoji školy a organizovaní školských akcií ako
je napr. obľúbený školský ples, ktorý sme tento rok z epidemiologických
opatrení neorganizovali.

pokračovanie na str. 24
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počítačová učebňa

Starší syn je gymnazista a mladšia dcéra je
piatačka v ZŠ. Mojou podporou je moja
manželka, tiež učiteľka, s ktorou sa poznáme od vysokej školy. Za osobný úspech
považujem, keď môžem každé ráno vstať
a tešiť sa z nového dňa. V pracovnom živote je pre mňa prioritou, aby sa všetky deti
cítia v škole bezpečne a šťastne.

Pani vychovávateľky počas dištančného vzdelávania vymaľovali chodbu pri ŠKD

slavy do Komárna. Veľmi rád čítam a nerád priznávam, že veľa času na
čítanie mi kradne mobilný telefón.
• Viete porovnať žiakov z čias, keď ste začínali a tých súčasných?
- Žiaci sú stále rovnako zvedaví, ale aj leniví. Poslušní, ale aj beťári.
Zmenil sa len spôsob komunikácie, majú viac načítané, lebo majú lepší
prístup k informáciám. Menej riešia, čo bude zajtra alebo o týždeň. Žijú
viac daným okamihom. Dieťa prichádza na svet ako nepopísaná tabuľa.
Je na rodine, škole, priateľoch a prostredí, v akom dieťa vyrastá a formuje sa jeho osobnosť. Deti často svojím správaním kopírujú správanie,
aké vidia doma.

• Aké sú novinky a plány v ZŠ MojzesoRekonštrukcia elektroinštalácie vo-Černík?
- Najbližší plán je otvoriť školu aj pre žiaa montáž kazetových stropov
kov druhého stupňa. Žiaľ, rozhodnutie nezávisí len od mňa, ale od vývoja celkovej
• Ako prebieha online vyučovanie počas pandémie?
pandemickej situácie. Zatvorenie školy sme využili v januári na pokra- Na vzniknutú situáciu sme reagovali a spustili sme online vzdelávačovanie druhej etapy rekonštrukcie zastaranej elektroinštalácie na ponie v programe Microsoft Teams, pričom
schodí druhého pavilónu. S tým súviselo
bola potrebná úprava rozvrhu a redukcia
aj množstvo stavebných a maliarskych
vyučovacích hodín. Naďalej naši žiaci
ZÁKLADNÁ ŠKOLA MOJZESOVO-ČERNÍK
prác. Okrem toho sme kompletne zmomôžu využívať zdarma licenciu k OFdernizovali počítačovú učebňu zakúOZNAMUJE RODIČOM BUDÚCICH PRVÁKOV, ŽE
FICE 365. V porovnaní s prvou vlnou
pením nových počítačov, namontovali
epidémie, kedy sme online vzdelávanie
kazetový strop a drevený obklad. Všetky
spúšťali po prvýkrát, môžeme povedať, že
triedy v druhom pavilóne sú vybavené
po technickej stránke sa situácia zlepšila.
novým led osvetlením, na chodbe poTakmer všetci žiaci majú prístup k interschodí a v kanceláriách je namontovaný
netu a technike, vďaka čomu sa už vedia
nový kazetový strop. Počas januára, keď
aktívne pripájať na vyučovacie hodiny
bol zatvorený aj prvý stupeň, naše pani
podľa rozvrhu. Aktuálne sa od 8. februára
vychovávateľky nemali home office, ale
prezenčne vzdelávajú žiaci 1.stupňa. Pri
vymaľovali chodbu pri triedach ŠKD
príchode do školy prechádzajú cez „ranveselým školským motívom. Zároveň
SA USKUTOČNÍ
ný filter“, pri ktorom je im meraná teplota
sme zmodernizovali aj nevzhľadné stea dezinfikujú si ruky. Rúško je počas celény schodiska dreveným obkladom. Zápis
ho vyučovania povinné. Napriek pandéžiakov do prvého ročníka plánujeme 12.
mii sa uskutočnili niektoré predmetové
a 13. apríla 2021.
.......................................... olympiády, ktoré prebiehali online. Naši
mladí nadšenci geografie sa zúčastnili na
• Ako trávite voľný čas? Aké sú Vaše
O SPÔSOBE ZÁPISU VÁS
okresnom kole Geografickej olympiády,
záľuby?
BUDEME INFORMOVAŤ
ktorá sa tento rok kvôli pandemickej si- Voľného času mám ako riaditeľ žiaľ
NA WEBOVEJ STRÁNKE
tuácií konala online. Vďaka ich šikovnosstále menej a menej. Ak si nejaký čas
ŠKOLY.
ti a intenzívnej príprave sa úspešnými
nájdem, rád ho trávim aktívne. V poriešiteľmi stali Richard Gábriš (9.tr.),
..................................................................................................
sledných rokoch sa mojím aktívnym
Marek Chrenák (9.tr.) a Filip Halás
koníčkom stal horský bicykel. Vďaka bi(6. tr.) Fantastický úspech dosiahol žiak
cyklu sa dostávam v prírode aj na miesta,
Peter Lehocký (8.tr.), ktorý v okresnom
VYUŽITE MOŽNOSŤ
kde by som sa inak asi nikdy nedostal.
kole dejepisnej olympiády získal úžasELEKTRONICKEJ
Teší ma, že cyklistike sa začal aktíve vePRIHLÁŠKY NA:
né 1. miesto a postupuje do krajského
novať aj môj syn, ktorý je mojím najlepwww.zsmojzesovo.edupage.sk/
kola. Peťo bol zároveň aj úspešným rieším cykloparťákom. V poslednom čase
šiteľom Olympiády zo slovenského jasa pridáva na naše cyklovýlety už aj moja
zyka a literatúry Chlapcom blahoželám
manželka. Minulé leto so mnou zvládla
a držím palce v ďalších súťažiach.
krásnu cyklostrasu popri Dunaji z Brati-

ZÁPIS DO
. ROČNÍKA

1

Filip Halás (6.tr.)

Marek Chrenák (9.tr.)

........................................

12. - 13.
apríla
2021

13:00 - 17:00

Richard Gábriš (9.tr.)

Peter Lehocký (8.tr.)
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Skríningové testovanie v Mojzesove

podstarosta Ľubomír Opát pri rozdávaní certifikátov

Štafeta skríningového testovania začala v
Mojzesove v piatok 23.01.2021 o 12.00 hod.,
kde prvé kolo testovania bolo rozdelené v
našej obci na 2 dni, pretože v prvotine obec
nedokázala odhadnúť aké množstvo obyvateľov sa príde otestovať. Predsa už mnohí z nás
Covid prekonali a majú 3-mesačnú imunitu a
teda sú od testovania oslobodení, niektorí sa
testujú priamo v zamestnaní a výnimku dostali aj deti do 15 roku života a občania, ktorí
dovŕšili vek 65 rokov. Keďže v tomto období
boli všetci administratívni zamestnanci obecného úradu v karanténe, pani starostka Tatiana Martišová poverila organizovaním tejto
akcie podstarostu Ľubomíra Opáta. Nakoľko
pán podstarosta doteraz s podobnou situáciou nemal žiadne skúsenosti, oslovil pána
riaditeľa PaedDr. Stanislava Petráša, ktorý
mu bez zaváhania pomohol. Odbor krízového riadenia Okresného úradu Nové Zámky poslal presné pokyny, na základe ktorých
sa mala obec rozhodnúť či si zriadi vlastné
mobilné odberové miesto (MOM) alebo uzatvorí zmluvu s existujúcim poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.
S možnosťami a lehotou aké mali
p. Petráš a p. Opát v danej chvíli
si zvolili druhú možnosť, ktorá sa
časom ukázala ako správna voľba.
Zmluva sa uzatvorila so spoločnosťou ZAMed s.r.o. z Komárna. Len
tak pre zaujímavosť spomeniem zopár úloh, ktoré bolo potrebné za pár
dní zabezpečiť, ak by si obec chcela zriadiť vlastné MOM. Predložiť
príslušnému Regionálnemu úradu
verejného zdravotníctva žiadosť o
vydanie povolenia na prevádzkovanie MOM, vypracovať prevádzkový
poriadok MOM, zabezpečiť personál, zabezpečiť materiálno-technické požiadavky (napr. miestnosť,
dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk, dezinfekciu priestorov,
kancelárske potreby, ochranné pomôcky pre zdravotnícky personál),
zabezpečiť hlásenie obce odboru
krízového riadenia OÚ NZ, hlásenie pozitívnych osôb do systému
NCZI, uzatvoriť zmluvu so spoločnosťou, ktorá odvezie biologický
odpad a mohla by som pokračovať
ďalej. Pri jesenných celoplošných
testovaniach väčšiu časť z toho za-

bezpečovalo Ministerstvo obrany SR.
Prejdime však ku konkrétnym dňom testovania. Keďže bola situácia na úrade karanténová
a nepodarilo sa zriadiť online objednávkový
systém na testovanie, harmonogram testovania bol rozdelený podľa abecedného zoznamu podľa priezvisk občanov Mojzesova.
Harmonogram bol iba odporúčaný občania
ho však vo veľkej miere dodržiavali, za čo sa
im chceme veľmi poďakovať. Vedeli sme, že
nie všetci sa môžu v určenom čase dostaviť
na dané miesto, chceli sme iba predísť zbytočnému vytváraniu radov. Myslím, že zámer sa
podaril, o čom svedčili aj Vaše spätné reakcie a bezproblémový priebeh testovania. Ako
som písala v úvode, skríningové testovanie
bolo u nás prvýkrát v termíne 22.1. (piatok)
a 23.1.2.(sobota), kde sa za tieto dva dni otestovalo 592 ľudí z čoho 3 osoby boli pozitívne.
Počas piatkových odberov boli nápomocní
Ľubomír Opát, Marianna Martišová, Vlastimil Halás, ako dobrovoľníci bezodplatne
pomáhali pán riaditeľ ZŠ PaedDr. Stanislav
Petráš, Ing. Michaela Vašeková a svoju pomoc ponúkol aj poslanec Jozef Záhorec. Na
ďalší deň vypomáhali opäť Ľubomír Opát,
Marianna Martišová, Vlastimil Halás a opäť

ako dobrovoľníčka Michaela Vašeková a Branislav Zlatinský, ku ktorým sa pridal Ondrej
Vrták. Ďalší víkend sa už testovalo iba jeden
deň a to v sobotu 30.1. od 8.00 – 18.00 hod.,
kde sa testovania zúčastnilo 566 osôb a pozitívnych bolo 4 (jeden z nich nebol obyvateľ Mojzesova). V tento deň boli posilami na
MOM znovu podstarosta Ľubomír Opát, Lucia Buranská a ako dobrovoľník sa prihlásil
Ján Mokráš a Peter Martiš. O 7 dní nás čakalo
ďalšie testovanie. 6.2. sa za rovnaký čas otestovalo 527 ľudí a 2 boli pozitívni. Pri príprave a realizácii tohto víkendového testovania
sa pán podstarosta nemohol zúčastniť kvôli
pracovných povinnostiam, boli však prítomní skoro všetci pracovníci obecného úradu
Alexandra Smutná, Marianna Martišová, Lucia Buranská, Ján Mokráš a z radov poslancov
Ing. Marián Vrták. Z týždňa na týždeň počet
testovaných klesal, vznikali prestoje, preto
sme sa rozhodli ďalší týždeň 13.02. skrátiť čas
testovania od 8.00 do 16.00 hod. Počas tohto dňa sa otestovalo 485 ľudí a pozitívny bol
iba 1 občan. Ani tentokrát neodmietli pomoc
Ľubomír Opát, Marianna Martišová, Lucia
Buranská, Ján Mokráš a poslanec Ing. Marián Vrták. 20.2. sa testovalo opäť,
ale tentokrát to už pod palcom
mala starostka Tatiana Martišová,
ktorá sa vrátila po práceneschopnosti. Nápomocní jej boli Marianna Martišová a Vlastimil Halás.
Otestovalo sa 495 občanov z čoho
4 boli pozitívni. V posledný februárový víkend 27.02. sa prišlo otestovať 468 ľudí a 2 boli pozitívny. Pri
MOM asistovali tentokrát starostka
Tatiana Martišová, Ján Mokráš a
Marianna Martišová. Pri každom
jednom testovaní v Mojzesovo poskytli pomoc aj OS SR, kde sa vystriedalo niekoľko vojakov.
V závere článku sa chcem ešte raz
poďakovať všetkým tým, ktorí testovanie organizujú, tým ktorí sa
testovania zúčastňujú a sú disciplinovaní a trpezliví, ale aj tým, ktorí
nám počas testovania prinášajú
sladké koláče, voňavé šišky alebo
domáce vínko. Vďaka patrí Márii
Teplanovej, Jurajovi Teplanovi, Jozefovi Záhorcovi, Jankovi Rupekovi
ml., Jankovi Mokrášovi a Andrejovi
Buranskému. Za pomoc pri stavaní
stanov ďakujeme Pavlovi Meliškovi
a Ing. Petrovi Porubskému.
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Začalo sa stavať zdravotné stredisko v Mojzesove
Koncom roka 2020 sa v centre obce začalo s výstavbou zdravotného
strediska, ktoré bude financované s z vlastných zdrojov obce. Stavbu
realizuje víťaz verejného obstarávania - stavebná firma SMM s.r.o. z
Trnavy, projekt ešte v roku 2017 zhotovil na základe požiadaviek vtedajšieho starostu - zosnulého Ing. Jozefa Čunderlíka, architekt Ing. Ján
Bobák, ktorý momentálne aj vykonáva stavebný dozor.
Účelom stavby zdravotného strediska bude doplnenie občianskej vybavenosti obce o priestory, v ktorých by bolo možné poskytovať služby
všeobecnej lekárskej starostlivosti pre segment pacientov tzv. služby
všeobecného lekára pre dospelých, pediatra a zubného lekára, doplnené o priestory umožňujúce poskytovanie služieb základnej zdravotnej
rehabilitácie na komerčnej báze (masáže, cvičenie, elektroliečba atď).
Základné lekárske služby boli predtým vykonávané v dvoch ambulanciách v objekte prístavby kultúrneho domu, ktorá už bola technicky aj
priestorovo v nevyhovujúcom stave. V súčasnosti je ambulancia zubného lekára zrušená a ambulancia detskej lekárky je dočasne presťahovaná do priestorov zasadacej miestnosti na obecnom úrade v Mojzesove.
Objekt zdravotného strediska bude dvojpodlažný bez suterénu. Dispozične bude na prízemí situovaný hlavný vstup, ambulancie lekárov,
čakárne pre pacientov, hygienické zariadenie pre lekárov aj pre pacientov, denná miestnosť pre zamestnancov, osobný výťah, schodisko na

poschodie a bočný požiarny vstup. Na poschodí sú navrhnuté priestory
pre služby rehabilitácie vrátane sociálnych zariadení, šatňa, telocvičňa a terasa. V plánoch sa taktiež myslelo na vybudovanie parkovacích
plôch pre návštevníkov zdravotného strediska, pre potreby obecného
úradu sú navrhnuté nové parkovacie miesta v počte päť kusov a jedno miesto pre ZŤP. Autobusová zastávka sa po dokončení tiež vráti na
pôvodné miesto, zmodernizuje sa aj verejná zeleň. Priestory, ktoré zostali zo starého zdravotného strediska by mali po rekonštrukcii slúžiť
ako menšia spoločenská miestnosť predovšetkým na stolovanie, sála
by mala zostať výlučne ako tanečná miestnosť. Keďže sa jedná výhradne o stavbu umiestnenú na jednom z najexponovanejších miest v obci,
materiálové a hmotné riešenie bolo prísne podriadené tomuto účelu.
Architektonickým riešením bude objekt korešpondovať s miestnym
architektonickým koloritom, prevládajúca farebnosť bude kombinácia
dreveného obkladu v prírodnej farbe, tlmené farby omietnutých fasád
budú doplnené obkladom umelého kameňa. Hoci je dokončenie stavby
plánované na rok 2025, dúfame že to bude oveľa skôr a zároveň veríme,
že nová budova bude dominantou nielen vďaka architektúre a zmodernizovaniu centra obce ale aj vďaka rozšírenému poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ktorá doplní potreby predovšetkým našich občanov.

Po prázdninách materská škola 2.9.2020 privítala všetky deti
Bola to veľká radosť, nakoľko sa niektoré deti veľmi dlho nevideli kvôli pandemickej situácii. Tešili sme sa všetci, pedagogickí zamestnanci,
teta školníčka, teta kuchárka.
Otvoreniu školy predchádzalo dodržanie a zabezpečenie všetkých
organizačných pokynov nariadených Ministerstvom školstva a vedy
SR, RÚVZ Nové Zámky a dôkladná dezinfekcia všetkých priestorov,
tepovanie kobercov, ktoré zabezpečil pán Ondrej Pečimúth.
Prezenčná forma edukácie bola prerušená 28.9.2020, nakoľko ochorenie COVID 19, neobišlo Základnú školu ani nás. Rodičom sme
dištančne zverejňovali aktuálne aktivity pre deti podľa Školského
vzdelávacieho programu Hastrman a týždenných plánov. Na základe
spätnej väzby sme zistili , že zákonní zástupcovia detí prejavili záujem
o online vzdelávanie, čo potvrdzovali prispievaním príspevkov a fotografiami detí pri práci, z čoho máme nesmiernu radosť.
Od 6.10.2020 sme pokračovali v riadnom režime do 21.12.2020.
Všetky aktivity, pri ktorých sme po iné roky spolupracovali s rodičmi, starými rodičmi, sme zabezpečovali online cez Facebook MŚ a
zverejňovaním na stránke OÚ Mojzesovo – Úcta k starším, Vianočná
besiedka. Vianoce deti prežívali s veľkým očakávaním, piekli perníčky,
tvorili ozdoby na stromček. Na deti nezabudol ani Mikuláš a Ježiško.
Pod stromčekom si našli množstvo darčekov, učebných pomôcok.
Bolo nám i deťom úprimne ľúto, že nemohli v škôlke privítať a vystískať svoje babičky, dedkov a rodičov. V novom roku 2021 sa materská
škola otvorila po veľmi zlej pandemickej situácii s dovolením zriaďovateľa a RÚVZ až 8.2.20201 pre všetky deti. Pokračuje v riadnom prezenčnom vzdelávaní, za dodržiavania prísnych hygienických opatrení.
Kveta Melichárková
riaditeľka MŠ

články z Mojzesova pripravila: Lucia Buranská
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O neschopnom kráľovi a zlej dračici (rozprávka pre dospelých)

Kde bolo, tam bolo, bola raz malá krajina, kde sa piesok zo Sahary lial
a znečistená voda v riekach sypala. Vládol tu neschopný kráľ s ešte neschopnejšími ministrami, a aby toho nebolo málo, v krajine vyčíňala zlá
dračica Korona. Trápila obyvateľov, napádala ich, požierala a panovník
namiesto toho, aby s ňou bojoval, správal sa ako veľké dieťa. Nepočúval
múdrych radcov, hádal sa s ministrami a vydával nezmyselné opatrenia, ktoré nemali proti dračici žiadne účinky. Práve naopak. Ešte viac ju
rozzúrili a ona vyvádzala stále viac a hroznejšie. Poddaní v krajine len
klonili hlavy a plnili zmätočné kráľovské nariadenia. Jedného dňa si kráľ
zmyslel, že bude svojich poddaných testovať, či sa náhodou nespolčujú
s Koronou. A kým obyčajný človek každých sedem dní musel podstúpiť
test, panovník aj so svojimi ministrami hýrili a porušovali všetky svoje
nariadenia. Na kráľovskom dvore sa konali honosné hostiny s jedlami
od výmyslu sveta a hostia boli na nich bez brnenia, ktoré bolo povinné
nosiť na ústach. Obyčajný nevoľník by za to, že nemá brnenie, nazývané
„rúško“ dostal pokutu, ale keďže právo v tejto krajine neplatilo spravodlivo pre každého rovnako, bohatým pánom nehrozil žiadny trest. Tí cestovali po svete a žobrač ani len do práce nemohla cestovať, lebo prišla o

zamestnanie. Bieda a hlad čoraz viac trápili poddaných a tí postupne začali rozmýšľať, ako ukončiť svoje utrpenie. V tom, kde sa vzal, tu sa vzal,
jedného dňa vystúpil v médiách pastier Jano. Vraj on si s dračicou dá
rady, že on ju premôže. Vyhlásil referendum a Koronou a vládou morení
občania, Janovi pomáhali ako mohli. Podpisovali a podpisovali ako diví,
až nakoniec bolo podpisov dosť. Jano nebojácne vzal referendové hárky a
odniesol ich do jaskyne, kde bývala dračica. Odovzdal jej ich a dračici tak
stúpol tlak, až jej oheň a síra z nosa šľahali. Rozzúrene vzlietla, schytila
do pazúrov kráľa aj s jeho ministerskou radou a odletela na večné veky
preč do diaľav. Odvtedy ich už nikto nikdy nevidel. Jano sa stal hlavou
krajiny a ľudia sa tešili, lebo ako hovorieval starý bača Demeter: „Lepší
pastier Jano na kráľovskom stolci, ako Korona v obci.“
Doslov: V rozprávkach síce dobro víťazí nad zlom, ale v realite tomu tak
nemusí byť. Preto víťazstvo dobra je v rukách nás všetkých. Zodpovedným správaním môžeme poraziť dračicu Koronu a rozumnou voľbou
neschopného kráľa.
- Elena -
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Časopis odzrkadľuje postoje, názory čitateľov a ďalších občanov, v súlade s ich právom na slobodný prejav a poskytuje im len tlačový priestor na vyjadrenie
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Ročník VI., číslo 1, vyšlo v marci 2021, ďalšie vydanie časopisu bude v júni 2021. Nepredajné.
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• ELEKTRICKÉ PRÍPOJKY
• DOMOVÉ INŠTALÁCIE
• BLESKOZVODY
• VÝROBA ROZVÁDZAČOV nn
• REVÍZIE

Elektromontáž

Predajňa: SNP 143, Šurany tel.: 0903 569 436
František Magyar
Nová č. 35; 942 01 Šurany; www.elektrofm.sk
e-mail: info@elektrofm.sk

AJ VY TU MÔŽETE MAŤ
SVOJ INZERÁT!
CELÝ ROK LEN ZA 75 €
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• Pestovanie a predaj kobercových trávnikov
• Príprava a výsev väčších plôch
• Vertikutácia ihrísk
• Závlahové systémy

Naša trávniková škôlka sa nachádza oproti
Základnej škole Mojzesovo-Černík
Otváracie hodiny: Po - Pi 08:00 - 16:00 hod.
Tel.: +421 (905) 173 333; E-mail: office@austriangrass.com

