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Časopis občanov, obcí, inštitúcií a firiem okresu Nové Zámky

„Ordinujeme
v normálnom
režime, no všetko
je to o vzájomnej
dôvere,“

Dobrovoľní
hasiči
v Úľanoch
nad Žitavou
dostali
od rakúskej
spoločnosti
cenný dar
/str.30

hovorí všeobecná lekárka
pre dospelých
MUDr. Ivana Dragúňová
v Dolnom Ohaji./str.21

Mojzesovčania
navštívili
Šaštín a
omšu
so Svätým
Otcom
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Dvorský festival papriky
prinavrátil tradíciu jej
pestovania /str.10

V Bánove sa robí komplexná
výmena strechy kostola /str.3

Na guláši v Ondrochove zabávala
„Ondrochovská partička“ /str.13

Deň zdravej výživy
v základnej škole v Hule /str.25
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Nadácia COOP Jednota pomáha pacientom s ortopedickými ťažkosťami
Nadácia najväčšieho domáceho potravinového reťazca podporila ďalšiu slovenskú nemocnicu. Ortopedickému oddeleniu Fakultnej nemocnice s poliklinikou
(FNsP) Nové Zámky zakúpila v hodnote
12 000 eur nové prístroje dôležité pri liečbe pacientov.
„Uplynulé mesiace snáď viac ako kedykoľvek predtým potvrdili, že zdravie je nesmierne cenné a zároveň neuveriteľne krehké.
V COOP Jednote si dlhodobo uvedomujeme, že aj napriek množ-

stvu vynikajúcich lekárov, ktorých by nám v zahraničí mohli
závidieť, slovenské zdravotníctvo potrebuje finančnú pomoc. Aj
preto už niekoľko rokov prostredníctvom Nadácie COOP Jednota
podporujeme nemocnice a polikliniky po celom Slovensku,“ uviedol Gabriel Csollár, predseda predstavenstva COOP Jednoty
Slovensko. Nové prístroje – manipulačné a masážne ležadlo,
motodlahu na kolenný a bedrový kĺb, transportný vozík s príslušenstvom a modulárny monitor vitálnych funkcií – darovalo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Nové Zámky prostredníctvom Nadácie COOP Jednota spotrebné družstvo COOP
Jednota Nové Zámky. „Súčasťou našej filozofie je nielen slúžiť
zákazníkom v smere poskytovania služieb v maloobchode pri predaji potravín, ale aj podieľať sa na podpore regiónu, ktorý je domovom našich zákazníkov a zamestnancov. Zdravie je to najcennejšie, preto je naša orientácia na túto oblasť prvoradá. Dnešok
je pre nás slávnosťou, kedy môžeme opätovne pomôcť Novozá-

mockej nemocnici, ktorej sme za posledných 20 rokov prispeli už
v celkovej sume viac ako 134 tisíc eur,“ povedal Štefan Mácsadi,
predseda predstavenstva COOP Jednoty Nové Zámky. Podporené ortopedické oddelenie fakultnej nemocnice poskytuje
zdravotnú starostlivosť pacientom s ochorením pohybového
aparátu nielen pre okres Nové Zámky, ale má aj vysoko nadregionálny charakter. Ročne sa na oddelení lieči približne 950
pacientov.
„Poskytnutie uvedených darov umožní nášmu oddeleniu pokračovať vo zvyšovaní
kvality poskytovanej
zdravotnej starostlivosti, zvyšovaní bezpečnosti
pacientov
pri liečbe používaním
monitorov vitálnych
funkcií na pooperačnej izbe a zvyšovaní
kvality následnej pooperačnej rehabilitačnej liečby používaním
motodlahy u pacientov po operáciách endoprotéz bedrových
a kolenných kĺbov,“ vyjadril sa Marek Ozorák, primár ortopedického oddelenia FNsP Nové Zámky a dodal, že oddelenie je
známe svojím vysokokvalifikovaným personálom, dobrou vybavenosťou, vrátane nadštandardných izieb a vysokou úrovňou
ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta.
Ortopédi vykonávajú širokú škálu operačných výkonov od miniinvazívnych endoskopických operácií ramena, kolena, členka, lakťa, rekonštrukčných operácií kĺbov, šliach a svalov až po
endoprotetiku bedra, kolena a ramena. Rozsah výkonov zahŕňa
aj náročné operácie, ako sú revízne endoprotézy bedra a kolena,
per protetické a patologické zlomeniny. Nadácia COOP Jednota si tento rok pripomína 20. výročie svojho vzniku. Slovenské
zdravotnícke zariadenia podporuje už dlhodobo. V uplynulom
roku zakúpila lekárske prístroje a poukázala finančné dary fyzickým osobám v celkovej sume takmer 57 000 eur.
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Vážení čitatelia a milí spoluobčania našich obcí...
Je tu ďalšie obdobie vydania tohto časopisu, kde vám môžeme
opäť poskytnúť novinky z našej obce Bánov. Týmto vydaním
slávi obec Bánov prvý rok, čo sme spolu s vami súčasťou časopisu Žurnál z našich obcí, časopisu, ktorý osloví občana. Od začiatku vzniku pandémie sa musíme v každej oblasti prispôsobiť
vzniknutej situácii. Aj v oblasti komunikácii s občanmi nastali
nečakané zmeny a zároveň nové výzvy, hľadať možnosti, ako
vás osloviť, informovať, komunikovať a priblížiť sa k vám, k našim občanom. Aj takýmto spôsobom vás informujeme, čo všetko pre občanov a pre obec robíme a zabezpečujeme. Vzhľadom
aj na túto situáciu sme v obci zabezpečovali mobilné očkovanie
občanov proti ochoreniu COVID-19, kde sme zaočkovali cca
150 ľudí obidvomi dávkami. V júni sme zorganizovali trojdňové podujatie s názvom Dni obce Bánov. Počas leta sme mali
športový deň pre deti, rozprávkové noci, hudobné koncerty a
pre mladých FIFA turnaj. V mesiaci september sme navštívili
našu partnerskú
obec Bánov (v
Českej republike,
okres Uherské

LED osvetlenie priechodu pre chodcov
na Novozámockej ulici

Hradiště v Zlínskom kraji), s
ktorou máme 51-ročnú vzájomnú družbu. Tiež v tomto
mesiaci, konkrétne v posledný septembrový víkend, sme
slávili Bánovské hody 2021.
Za uplynulé obdobie sme sa
venovali aj investičným akciám: namontovali sme na
priechody pre chodcov nové
LED osvetlenie, opravovali sme výtlky na miestnych
cestných
komunikáciách,
opravili sme strechu na budove pri tenisových kurtoch,
zabezpečili sme drvenie haluzovín na zbernom mieste v celkovom množstve 230 ton, vypracovali sme strategický dokument
s názvom „Nízkouhlíková stratégia obce Bánov“, začíname s rekonštrukciou budovy Hasičskej zbrojnice, zabezpečujeme preventívnu protipožiarnu kontrolu domácností a aktívne spolupracujeme s Farským úradom Bánov pri
komplexnej výmene strechy kostola. Naša
obec sa zúčastnila aj dvojdňového snemu
Združenia miest a obcí Slovenska v meste
Senec a stretnutia primátorov a starostov Regionálneho združenia miest a obcí
novozámockej, štúrovskej a šurianskej
oblasti. Pri príležitosti návštevy Svätého
Otca na Slovensku sme odovzdali ručne
maľovaný obraz našej rodáčky sestry Veroniky Theresie Ráckovej na Generálnom
sekretariáte Konferencie biskupov Slovenska ako dar pre Svätého Otca pápeža
Františka od občanov obce Bánov.
Výmena strechy kostola
PhDr. Miloš Rybár, starosta obce Bánov

Oprava výtlkov na miestnych cestných komunikáciách

Mesiac úcty k starším
Jesenné dni, ktoré nám nastali po horúcom lete, nám
pripomínajú bohatosť úrady na poliach, v našich záhradách a dozretých plodov. Jeseň a práve október je mesiac, ktorý slávime ako mesiac úcty k starším. S radosťou si pripomíname, aké vzácne „poklady“ žijú v našej
rodine a v obci. Vždy sa veľmi radi tešíme na stretnutie
s vami, na spoločný rozhovor a na vaše zážitky. Milí
naši starkí, k vašej úcte prijmite od nás poďakovanie
za vašu obetavú prácu, za výchovu, za každodenné pohladenie a rozpovedanie láskavých a povzbudzujúcich
slov a za kladný prínos v prospech našej spoločnosti.
Nech je vaša jeseň života pokojná a slnečná. Prežívajte
dni svojho života v pevnom zdraví a šťastí.

Oprava strechy na budove pri tenisových kurtoch

Vianočné prianie

Blížia sa k nám najkrajšie sviatky v roku. Vianoce sú pre každého z
nás niečím tajomným a posvätným. Je to čas, kedy máme všetci k sebe
o niečo bližšie. Čas, kedy si ľudia otvárajú svoje srdcia a sú si opäť, aspoň na krátky čas, o čosi bližší, aby si prejavili vzájomnú úctu a lásku.
Prežívame neľahké obdobie plné neistoty a miestami strachu o životy našich najbližších, aj o svoj vlastný. Napriek tomu skúsme vytvoriť
pokojnú atmosféru v našich domovoch a našich rodinách. Snažme sa
zachovať si posvätnú úctu k týmto sviatkom, sviatkom pokoja, lásky a
porozumenia. Vážme si aj tie maličkosti, ktoré sme doteraz brali ako
samozrejmosť. Milí čitatelia i občania, prajem vám pokojné, ničím nerušené a štedré vianočné sviatky plné zdravia, radosti, pohody, šťastia,
Božieho požehnania a nech vás hreje láska pri srdci od vašich najbližších.
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Bánovské hody 2021 zaujali všetky vekové kategórie
Posledný septembrový víkend sa v Bánove konalo tradičné podujatie Bánovské
hody 2021, ktoré sú späté predovšetkým
s oslavou patróna miestnej farnosti Sv.
Michala archanjela a patria ku klasickým
podujatiam v rámci kultúrnej ponuky počas roka. Podujatie sa uskutočnilo v súlade
s aktuálne platnými opatreniami podľa
Covid Automatu pre okres Nové Zámky. Vzhľadom na túto skutočnosť nebolo
možné uskutočniť toto podujatie v plnom
rozsahu tak, ako býva zvykom. Pripraviť
program bolo náročné aj kvôli neustálej
aktualizácii opatrení v súvislosti s pandémiou. Hneď ako sme spoznali stupeň
ohrozenia pre okres Nové Zámky, začali
sme vypracovávať podrobné podmienky
vstupu na jednotlivé podujatia v rámci
hodového programu. Tieto podmienky
sme pre občanov zverejnili v dostatočnom
predstihu a snažili sme sa ich prispôsobiť
predovšetkým tak, aby sa na jednotlivé
podujatia v rámci programu mohla dostať
čo najväčšia skupina ľudí. To bolo naším
primárnym cieľom. Určite sme ako organizátor hromadného podujatia nechceli
ľudí selektovať alebo ich nabádať k niečomu, s čím nie sú stotožnení. Môžeme konštatovať, že pôvodne plánovaný program a
sprievodné aktivity sa nám podarilo zorganizovať aj napriek všetkým obmedzeniam takmer v plnom rozsahu. Tradičný
hodový jarmok, ku ktorému neodmysliteľne patrí aj bohatý kultúrny program,
sme sa však rozhodli vzhľadom na ochranu verejného zdravia tento rok odložiť. Aj
napriek tejto skutočnosti sa nám ale podarilo zabezpečiť atraktívny kultúrno-spoločenský a športový program pre všetky
vekové kategórie.
Podujatie Bánovské hody odštartovalo
v piatok 24. septembra rodinným bábkovým divadelným predstavením z re-

pertoára Divadla na hojdačke s názvom
Žabí kráľ. V sobotu 25. septembra sa v
Športovom areáli Bánov uskutočnili hneď
dva majstrovské futbalové zápasy, a to v
kategórii U15 a U19. Pre všetkých návštevníkov boli v obecnom parku pri kostole k dispozícii kolotoče a rôzne atrakcie.
Sobotný večer patril predovšetkým mladým, pre ktorých bola v kultúrnom dome
pripravená exkluzívna TwentyFive Expres
Párty, kde naživo vystúpil aj hudobný hosť.
Hodová nedeľa začala tradičným spôsobom v kostole Sv. Michala archanjela, kde
sa konala slávnostná hodová sv. omša za
účasti miestneho speváckeho zboru Galabriel a hudobných hostí. Váženým hosťom a hlavným celebrantom tejto bohoslužby bol ThDr. Ján Bittšanský, miestny
spolupracovník Apoštolskej nunciatúry
na Slovensku. Po skončení slávnosti v
miestnom chráme mali návštevníci a hostia možnosť navštíviť II. Miestnu výstavu
drobných zvierat pod záštitou Základnej
organizácie Slovenského zväzu chovateľov z Bánova, zábavné atrakcie a kolotoče,
pouličné umelecké performancie, expozíciu tradičnej ľudovej kultúry v miestnom
Dome ľudových tradícií, výstavu z darov
zeme v kostole, ako aj majstrovský futbalový zápas A-mužstva.
Bánovské hody a všetky sprievodné podujatia zabezpečili zamestnanci Obecného
úradu Bánov, Farský úrad Bánov, DHZ
Bánov, dobrovoľníci z OZ Kesa Nostra,
rôzne miestne združenia a spolky, kultúrno-spoločenské a športové kolektívy, jednotlivci a mnohí dobrovoľníci. Dúfame, že
v roku 2022 bude situácia priaznivejšia a
pre občanov, návštevníkov a hostí budeme
môcť pripraviť rovnako atraktívny a pestrý program.
Mgr. Matúš Ohrádka,
kultúrny referent obce Bánov
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Starostovia slovenského a českého Bánova

Športový deň pre deti, hudobné koncerty, FIFA turnaj, Funky Fest

OZ Kesa Nostra oslavuje 10 rokov od svojho založenia
Kesa Nostra je občianske združenie založené
predovšetkým na dobrovoľníckej báze, ktoré
vzniklo a bolo zaregistrované Ministerstvom
vnútra Slovenskej republiky 4. februára 2011 so
sídlom v Bánove. Tento rok si pripomíname už
10. výročie od založenia tohto združenia, ktoré
od svojho vzniku neustále aktívne tvorí a pôsobí
aj v súčasnosti. Prvým predsedom združenia bol
PhDr. Miloš Rybár a od 4. decembra 2018 až po

súčasnosť je ním
Mgr. Matúš Ohrádka. Činnosť tohto združenia je zameraná na organizovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí v obci Bánov.
Združenie sa stretáva a pôsobí predovšetkým pri Obecnom kultúrnom stredisku Bánov, na ktoré je úzko napojené. Počas svojej existencie jeho členovia – dobrovoľníci zorganizovali a boli nápomocní pri
desiatkach úspešných podujatí. Tento tvorivý kolektív bol dokonca pri
vzniku viacerých dnes už tradičných podujatí v obci. Členovia združenia sú zodpovední aj za vznik autorských podujatí, z ktorých mnohé

sa organizujú dodnes, a od svojho vzniku sú nepretržite nápomocní aj
pri obecných podujatiach, ktoré veľakrát komplexne zastrešujú v spolupráci s kultúrnym referentom a vedením obce vo všetkých zložkách
organizácie. Svojou činnosťou výrazným spôsobom pomáhajú tvoriť
a formovať mozaiku kultúrno-spoločenského diania v obci. V rámci
fungovania združenia sa vystriedali desiatky dobrovoľníkov. Mnohí počas rokov svoju činnosť prerušili alebo ukončili z prirodzených
životných dôvodov. Dnes však môžeme hovoriť už o štvrtej generácii členov, ktorá tvorí súčasný kolektív občianskeho združenia. Počas
desiatich rokov svojho pôsobenia a aj napriek zložitým obdobiam
neprerušilo združenie svoju tvorivú činnosť a neustále myslí na budúcnosť, čoho dôkazom je aj neustály nábor nových členov. Na záver
môžeme konštatovať, že OZ Kesa Nostra je unikátnym zoskupením
ľudí, bez ktorých by nebolo možné v podmienkach súčasnej kultúry v
obci Bánov každoročne vytvárať bohatú kultúrnu ponuku pre širokú
verejnosť.
Mgr. Matúš Ohrádka, predseda OZ Kesa Nostra

Autori fotografií: Miroslav Klobučník, pracovník obecnej televízie a knižnice; Mgr. Matúš Ohrádka, kultúrny referent obce Bánov;
PhDr. Miloš Rybár, starosta obce Bánov; Adam Raučina, člen OZ Kesa Nostra
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Aha farma z Vrábeľ zahviezdila na
prestížnej svetovej súťaži v Londýne

Ak pri nákupe potravín narazíte na značku Great Taste,
znamená to, že ste narazili na skutočnú kvalitu. Ocenenie Great Taste Award by sme mohli prirovnať ku gastronomickému Oscarovi vo svete gurmánov. Každoročne sa
udeľuje v Londýne a získať ho môžu len najkvalitnejšie
a najchutnejšie potraviny malých remeselných i veľkých
výrobcov potravín. Tento rok sa do najznámejšej medzinárodnej súťaže potravín prihlásilo viac ako 14 000 potravinových výrobkov zo 108 krajín sveta a iba tie najlepšie
z nich sú oceňované jednou, dvomi alebo tromi hviezdičkami. Aj na Slovensku máme desiatku výnimočných výrobcov, ktorí boli ocenení. Po ich výrobky ani nemusíte
chodiť ďaleko. Mliečna Aha farma vo Vrábľoch sa môže
pýšiť tým, že obhájila svoj úspech z minulého roka, dokonca ho predčila a v tejto prestížnej súťaži získala ako
jediný výrobca mliečnych výrobkov zo Slovenska tri
ocenenia. Odbornej 355-člennej porote zachutilo najmä
lahodné jogurtové smoothie broskyňa a yuzu, ktoré si

vyslúžilo dve krásne hviezdy. Ďalšie dva celkom nové produkty, ktoré budete môcť ochutnať už čoskoro, získali po
jednej hviezde. Viete, prečo sú výrobky tejto malej vrábeľskej farmy také výnimočné? Ich základom je totiž čerstvé
kravské mlieko od kravičiek pasúcich sa celoročne vonku.
Obsahujú vysoký podiel ovocia, keďže ovocné zložky si
vyrábajú sami z najkvalitnejšieho ovocia a raw trstinového cukru, so zreteľom na krásne vyváženú nepresladenú
chuť. V produktoch nenájdete žiadne umelé prísady, farbivá, konzervanty či éčka. V ponuke farmy nájdete i vždy
čerstvé kravské mlieko s obsahom tuku 4,2 %, kefír, jogurty, chuťovo rôznorodé acidofilné mlieka a jogurtové
smoothie. Okrem oceneného smoothie broskyňa a yuzu
stojí za zmienku vlani ocenené jogurtové smoothie moruša a liči, osviežujúce Caffé Latte či energetické smoothie
EYO mango. Ak teda patríte medzi ľudí, ktorí majú radi
kvalitné a zdravé výrobky, tieto mliečne z AHA farmy si
istotne zamilujete.
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Dvory nad Žitavou

Vážení čitatelia,

opäť sa vám prihováram prostredníctvom
časopisu Žurnál z obcí. Verím, že aj prostredníctvom nasledujúcich článkov získate prehľad o živote vo Dvoroch nad Žitavou, resp.
vás navnadia k návšteve našej dediny či ku
kúpe nehnuteľnosti alebo pozemku.
Poď bývať do Dvorov
Obec Dvory nad Žitavou je vďaka blízkosti
okresného mesta Nové Zámky, ako i dobrej
občianskej vybavenosti vyhľadávanou lokalitou - do dediny prichádzajú mladé rodiny,
ktoré majú záujem žiť v novej lokalite na
bývanie IV. Nový svet. Na všetkých 65 stavebných pozemkov v tejto časti obce sú už
medzi záujemcami a stavebnou spoločnosťou
uzatvorené rezervačné zmluvy. Od januára
plánujeme výstavbu technickej infraštruktúry, ktorá bude zahŕňať miestne komunikácie,
vodovod, kanalizáciu, chodníky, osvetlenie a
rozhlas. Mám radosť z toho, že sa obec rozrastá o nové rodiny, ktoré tu plánujú prežiť
svoju budúcnosť.
Vitamínové balíčky pre seniorov
Obec v rámci prevencie a na podporu imunitného systému zakúpila pre najrizikovejšiu
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skupinu občanov vitamín D3 a jednorazové
ochranné rúška. Vitamínové balíčky obdržali
všetci obyvatelia vo veku od 60 rokov s trvalým pobytom v obci. Celkom sme tak rozdistribuovali 1300 balíkov. Podľa môjho názoru
je veľmi dôležitá prevencia, ktorá dnes zo
strany štátu chýba. My však na ňu kladieme
dôraz, snažíme sa pomôcť obyvateľom a som
nesmierne rád, že sa mojou iniciatívou inšpirovali aj ostatné obce na okolí.
Spoločná oslava jubilejných sobášov
Začiatkom októbra sme zorganizovali spoločnú oslavu strieborných, zlatých a diamantových sobášov, ktoré majú v našej obci
dlhoročnú tradíciu. Jednotlivé páry si opäť
povedali „áno“ a zapísali sa do našej pamätnej
knihy. Považovali sme za dôležité uctiť si ich
malou oslavou a popriať im do budúcnosti
najmä pevné zdravie a veľa príjemných chvíľ
v kruhu svojich rodín.
Obec ponúka pomocnú ruku
Za posledné obdobie som mal príležitosť
navštíviť množstvo obcí a starostov po celom
Slovensku. Všetci sme sa zhodli na tom, že
čoraz viac rodín má existenčné problémy. Tie
sa odzrkadľujú aj na výbere miestnych daní
a poplatkov. Popri bežných mesačných úhra-

dách mnohokrát zostávajú poplatky samospráve na poslednom mieste rodinných rozpočtov, a preto sa na ne už financie nenájdu.
Niektorí ľudia za svoju situáciu nemôžu, no
ale keďže prestali platiť poplatky, nie je to len
ich problémom, ale aj nás, starostov, nakoľko
nám tieto zdroje chýbajú z obecnej pokladnice. Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva som predostrel poslancom návrh
na schválenie možnosti odpracovať si tieto
poplatky zo strany občanov formou verejnoprospešných prác. Pevne verím, že táto naša
iniciatíva sa uplatní aj v praxi a touto formou
dokážeme podať pomocnú ruku našim občanom, odpracujú si svoj dlh, a zároveň svojou
prácou prispejú k zveľadeniu našej obce.
Investície pokračujú
I napriek doterajšej komplikovanej epidemiologickej situácii sme v obci Dvory nad
Žitavou nepoľavili v začatých investíciách.
Máme na zreteli opravu chodníkov, dokončujeme rozbehnuté projekty, máme vydané
stavebné povolenie na rekonštrukciu kultúrneho domu. O ďalších aktivitách vás budem
informovať v niektorom z nasledujúcich vydaní časopisu.
Vážení čitatelia, nastáva obdobie, kedy pamätáme na tých, čo už nie sú medzi nami. Venujme im tichú spomienku a zapáľme sviečky, oživme v našich srdciach spomienky na
spoločne prežité chvíle.
Ing. Branislav Becík, PhD.
starosta obce Dvory nad Žitavou
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Základná škola v Dvoroch nad Žitavou sa snaží v deťoch
prebúdzať prirodzenú detskú zvedavosť

Dôraz na zážitkové vzdelávanie,
podpora čitateľskej, matematickej
a prírodovednej gramotnosti, bohatá záujmová činnosť – aj takto
by sa dal opísať život v Základnej
škole v Dvoroch nad Žitavou. Školu navštevuje 278 žiakov a mnohí
z nich sú jej hrdými reprezentantmi na rôznych súťažiach a olympiádach, kde obsadzujú popredné
priečky. A to všetko vďaka rodinnému prístupu, inovatívnym metódam vo vyučovaní a prirodzenej
túžbe žiakov po vzdelaní. Myslí si
to riaditeľka základnej školy PaedDr. Anna Kijaček Rošková, ktorá
nám viac prezradila v aktuálnom
rozhovore.
• Vedeli by ste v skratke opísať
vašu školu?
- My veľmi radi hovoríme, že sme progresívna vidiecka škola rodinného typu, pretože aj keď sme na vidieku, sledujeme najnovšie trendy
moderného školstva 21. storočia. Materiálne, ale i priestorovo sa snažíme prispôsobovať triedy na rovesnícke, skupinové vyučovanie. Veľký
dôraz pritom kladieme na zážitkové učenie, využívame rôzne inovatívne a aktivizujúce metódy, týkajúce sa kritického myslenia. Výučbu
sa snažíme reflektovať na záujmy detí, aby sa u nás cítili dobre. Lebo
ja vždy hovorím: niet väčšieho šťastia, keď dieťa odchádza z domu do
školy s radosťou.
• Ako toto u vás konkrétne prebieha?
- V 1. a 2. ročníku sa zameriavame na prirodzenú detskú zvedavosť, ide
o už spomínané zážitkové učenie, ktoré realizujeme hravou formou. Je
totiž naším krédom, aby deti prirodzene túžili po vzdelaní, aby to nepociťovali nejakou násilnou formou a ohľadom tohto sa nám už dlhé
roky veľmi darí, čo vidíme aj na výborných výsledkoch našich žiakov
na olympiádach. V testovaní deviatakov minulý školský rok sme dokonca v porovnaní s celoslovenským priemerom zo slovenského jazyka dosiahli nadpriemerné výsledky.
• V akých predmetoch sú vaši žiaci najviac úspešní?
- V predmetových olympiádach a v jazykových súťažiach úplne držíme
krok s väčšími školami, dokonca máme úspechy na celoslovenskom
poli. Teraz boli žiaci na 2. mieste v celoslovenskom kole súťaže Jazykový kvet, takisto máme popredné umiestnenia v technickej olympiáde
a môžeme sa tiež pýšiť titulom najlepšej školy v šachu v kraji. Máme tu
zanieteného pána učiteľa, ktorý má s deťmi kamarátsky vzťah, deti ho
majú radi... Myslím si, že osobnosť učiteľa je veľmi dôležitá v tom, aby
ste dokázali zapáliť tú fakľu v dieťati za vzdelaním.
• Každá škola má nepochybne bohatú záujmovú činnosť, v čom je

ale výnimočná tá vaša?
- Snažíme sa presadzovať športovú činnosť, sme známi napríklad aj
tým, že robíme plavecké kurzy, a to jeden základný pre deti 2. až 4. ročníka a potom zdokonaľovací od 7. a 8. ročníka, ktorý sme robili formou
týždenného sústredenia v Štúrove. Škola v prírode a lyžiarsky výcvik
sú tiež veľmi obľúbené, preto pevne verím, že ak to situácia dovolí, podarí sa nám niekde vycestovať. Počas tohto leta sme zorganizovali už
tradičný letný tábor pre deti a záujem oň bol i tento rok veľmi veľký.
• Ako škola sa určite zapájate do mnohých projektov, aby ste deťom zabezpečili čo najkvalitnejšie vzdelávanie. Boli ste v niektorých
z nich úspešní?
- Áno, v minulom školskom roku sa nám podarilo vďaka grantu ZSE
získať 1 700 eur na nákup notebookov, ktoré sme využívali počas
dištančného vzdelávania. Do tohto projektu sme zapojili aj deti a rodičov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Tým, že nám deti z tohto
prostredia pribúdajú, snažíme sa naozaj šíriť myšlienku vzdelania pre
každého, a preto v našej škole začína pracovať inkluzívny tím v rámci
projektu Demokratické a inkluzívne prostredie pre všetkých. Takisto
sme boli úspešní aj v projekte Modernizácia kuchýň z dielne ministerstva školstva, kde sme na modernizáciu vybavenia kuchyne získali
5000 eur. Minulý rok sme sa zapojili do podpory čitateľskej gramotnosti o moderné knižnice, kde sme zasa získali 800 eur na nákup kníh.
Knižnica v škole nám úžasne funguje, práve cez prestávku by ste videli
hlúčik detí s knihou v ruke, z čoho máme obrovskú radosť. Deti neskutočne rady čítajú. Zrejme je to aj tým, že s knihou pracujú v podstate
od nástupu do 1. ročníka.
• Aktuálne vedie v spoločnosti trend v zdravom stravovaní. Ako ste
na tom v tejto oblasti?
- Máme niekoľko programov, ktoré sa týkajú zdravého stravovania.
Sme zapojení do programu „Ovocie na každý stôl“, ktoré nám zabezpečujú Emilove sady, takže deti majú pravidelný prísun ovocia. Minulý školský rok to bol projekt z Kauflandu „Čerstvé hlavičky“, takisto
máme mliečny program od spoločnosti Rajo a mäsové výrobky kupujeme len čerstvé. V rámci záujmového útvaru „Viem, čo zjem“ si žiaci
pripravujú pravidelne niekoľkokrát do týždňa zdravé jedlo a robia to
veľmi radi.
• Keďže ste škola rodinného typu, musíte mať určite dobrú spoluprácu aj so samotnými rodičmi...
- Ak sa pozrieme do minulosti, tak naša škola rodinou žije. Tým, že
sa poznáme s rodičmi, dokážeme robiť aktivity zamerané nielen na
rodičov, ale aj starých rodičov. Najmä rodičom by som však chcela poďakovať za pomoc počas leta pri rekonštrukcii 1. poschodia z dôvodu,
že tých tried a učební máme nedostatok. Sme veľmi vďační za každú
pomoc, pretože financií nie je nikdy dosť a v rámci pandémie sa kladú
nároky aj na dezinfekciu a bezpečnosť detí, do ktorých sme investovali
nemalé prostriedky. My máme zabezpečenú dezinfekciu prístrojmi cez
vonné esenciálne oleje, ktoré by mali znížiť chorobnosť u detí.
• 30. septembra sa na obecnom úrade uskutočnilo slávnostné oce-

V minulom vydaní sme oslovili vzdelávacie inštitúcie s maďarským vyučovacím jazykom a teraz pokračujeme slovenskými.
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ňovanie úspešných žiakov a učiteľov starostom obce Branislavom Becíkom, kde ste
boli takisto ocenení...
- Veľmi sa teším tomuto oceneniu a najmä
tomu, že si nás obec všíma a pomáha nám.
Spolupráca so zriaďovateľom je na veľmi
dobrej úrovni, spolu sledujeme výzvy, projekty, kontaktujeme sa a pomáhame si navzájom. Som rada, že si zriaďovateľ všíma aj naše
úspechy vo vzdelávaní, pretože to znamená,
že sa stotožňuje s myšlienkou, že vzdelaní
ľudia tvoria budúcnosť krajiny a teda aj obce.

Zdravý životný štýl a pohyb u detí je v materskej škole kľúčový
Materskú školu v Dvoroch nad Žitavou so
slovenským vyučovacím jazykom navštevuje tento školský rok dokopy 65 detí.
Tým, že je predprimárne vzdelávanie od
1. septembra 2021 pre predškolákov povinné, nemohli prijať všetky deti, no zároveň museli v škôlke vytvoriť dve zmiešané
triedy. Našťastie má však materská škola
po novom mladý kolektív šikovných pani
učiteliek, vďaka čomu vedia prispôsobiť
výchovno-vzdelávací proces a program pre
mladšie aj staršie detičky. Riaditeľka tejto materskej školy Mgr. Dana
Viczenová je vo svojej funkcii už siedmy rok a svoje mladé kolegyne
si veľmi chváli.
• Napriek rôznym obmedzeniam sa deťom snažia vytvoriť plnohodnotný program plný aktivít a zážitkov
- Aj keď viacero akcií muselo byť v poslednom období organizovaných
bez prítomnosti rodičov, vďaka miestnej káblovej televízii si môžu ich
spoločné akcie pozrieť aj samotní rodičia. V minulom školskom roku
to bol napríklad Tekvicový deň, kde si deti priniesli ráno do škôlky
tekvice a potom ich spoločne s pani učiteľkami vyzdobovali a neskôr
na terase vonku vystavili. „V spolupráci so školou sme zvykli oslavovať Halloween, pravidelne mávame Mikuláša a Jedličkovú slávnosť,“
hovorí riaditeľka materskej školy Dana Viczenová. „V tento slávnostný
deň majú deti krásne prestreté stoly, nechýba med, oriešky či jablká,
pričom samozrejmosťou je nacvičený program, odvysielaný v káblovej
televízii.“ Február sa už pravidelne nesie v znamení karnevalu, tanca
a masiek, počas Dňa matiek deti tento rok pripravili pre všetky mamičky krásne vystúpenie a Deň detí sa v júni organizoval v rozprávkovom
duchu. Predškoláci si však užili na záver školského roka rozlúčkovú
slávnosť a so škôlkou sa rozlúčili vonku na terase za pekného počasia.
„Okrem toho mávame každé ráno otvorené pracovné a výtvarné centrum, kde majú deti možnosť tvoriť, pričom sa zameriavame najmä na
predškolákov, aby sa pred nástupom do prvého ročníka ZŠ zdokonalili
v grafomotorike.“
• V škôlke kladú dôraz na zdravý životný štýl
- Keďže sú vidieckou materskou školou, ktorá vychádza zo svojho
školského vzdelávacieho programu Čarovný svet, majú svoje interné

projekty zamerané na zdravý životný štýl, environmentálnu výchovu, t.
j. prírodovednú gramotnosť, a na grafomotoriku, súvisiacu s predčitateľskou gramotnosťou. „Od roku 2018 sme spolu s maďarskou škôlkou
zapojení do projektov Malý šéfkuchár bez čapice a Zeleninkové šialenstvo, a od roku 2000 vlastníme certifikát ministerstva školstva a ministerstva zdravotníctva Zdravý životný štýl, kde vedieme deti k tomu, aby
sa nielen zdravo stravovali, ale aby vedeli napríklad aj správne separovať odpad,“ vysvetľuje Dana Viczenová. Tá okrem toho tiež zdôrazňuje
dôležitosť pohybu u detí. „Doteraz sme nemohli mať ani telesnú výchovu, ani zdravotné cvičenie, ale teraz už deti cvičia a my zisťujeme,
že v tomto pohybe trošku zaostali a je pre nich ťažké napríklad zohnúť
sa. Snažíme sa, aby mali pohyb každý deň, a aj o tomto je náš vzdelávací
program.“
• Spolupráca s rozličnými subjektami má pre škôlku veľký význam
- Táto škôlka rodinného typu má veľmi dobré vzťahy i s maďarskou
materskou školou. Práve spolupráca s miestnymi inštitúciami a organizáciami je jednou z vecí, ktorá posúva materskú školu vpred, či už
je to spolupráca s obcou, základnou školou, obecnou knižnicou, alebo
DSS Claritas. Hoci pandémia zasiahla do každodenného života škôlky,
veria, že sa všetky bežné činnosti opäť obnovia. Napríklad aj pravidelná návšteva starkých v DSS Claritas, ktorým vždy okrem vlastnoručne
vyrobených darčekov pripravili aj nejaké pekné vystúpenie, alebo zaujímavé exkurzie na vinice a do Emilových sadov, kde zvykli oberať
na jeseň jablká a v máji zbierať jahody. Vždy na jar s deťmi pravidelne
chodia do Gazdovského dvora v Branove, aby tam spoznali rôzne domáce zvieratká, no kvôli pretrvávajúcej pandémii tam boli naposledy
v roku 2019.
• Občianske združenie Dvorkáčik
- Aby mohla škôlka získať aj nejaké ďalšie financie pre svoj rozvoj, založila si v roku 2019 Občianske združenie Dvorkáčik. Rodičia a priatelia
škôlky tak môžu prostredníctvom 2 % z daní prispieť k tomu, aby sa
deti mohli vzdelávať v kvalitnom a plnohodnotnom prostredí s dôrazom na rôzne pohybové či edukačné aktivity. „V rámci OZ sa vieme zapojiť aj do iných projektov, radi by sme trošku zrekonštruovali školský
dvor, nakúpili nejaké nové herné prvky, a ako slovenská škôlka máme
prisľúbené vybudovanie novej triedy, keďže detí je veľa a miesta málo,“
dodáva Dana Viczenová.
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PROJEKTY PRE OBČANOV

Knižnica je útulnejšia, chceme pritiahnuť aj nových čitateľov

V obecnej knižnici sme zrealizovali
dva projekty podporené Fondom na
podporu umenia, vďaka ktorým je jej
interiér krajší a útulnejší pre čitateľov.

Cieľom projektu Naša knižnica – útulné miesto na čítanie
bolo skvalitnenie interiérového a nábytkového vybavenia
pre zvýšenie komfortu čitateľov rôznych vekových kategórií.
V rámci realizácie projektu sme vymenili dva staré policové
systémy za nové, čím sa jednu miestnosť podarilo úplne zmodernizovať.
V rámci druhého projektu s názvom Dobrá kniha na čítanie sa nám podarilo doplniť knižničný fond o novú, žiadanejšiu
a vyhľadávanejšiu literatúru, ktorá bude vyhovovať požiadav-

kám čitateľov, so zámerom pritiahnuť a osloviť aj nových návštevníkov. Zo získanej dotácie sme nakúpili 222 kusov nových
kníh. Ich zoznam je zverejnený na webovej stránke obce.

Dvorský festival papriky prinavrátil tradíciu jej pestovania
V rámci Obecných dní sme v mesiaci september zorganizovali podujatie s názvom
Dvorský festival papriky.
Prinavrátili sme tradíciu pestovania koreninovej papriky
Po úspešnom zorganizovaní prvého ročníka projektu, aj po veľmi pozitívnych ohlasoch od návštevníkov, sme zorganizovali podujatie, ktorého
hlavným cieľom bolo nadviazať na dôležitú a významnú históriu tradície
pestovania koreninovej papriky. Tá je spojená s našou obcou už od 20. –
30. rokov minulého storočia. V centre obce bola vytvorená ulička, kde
mohli pestovatelia z obce Dvory nad Žitavou a okolitých dedín prezentovať a ponúknuť svoje výrobky či produkty z papriky. Históriu pestovania papriky sme sprostredkovali návštevníkom aj vytvorením fotokoláží,
ktoré zdobili festival. Sprievodným programom bola možnosť ochutnať
rôzne druhy paprík. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou
Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Mikroregionálny kultúrny festival v znamení folklóru

Dvory a okolie – združenie obcí zorganizovalo dňa 11. septembra vo Dvoroch nad Žitavou Mikroregionálny kultúrny
festival. V rámci podujatia realizovaného s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja sa predstavili folklórne súbory z územia členských obcí mikroregiónu Dvory
a okolie.
Zachovajme naše kultúrne dedičstvo
V rámci festivalu sme predstavili krásu a rozmanitosť kultúry
národností žijúcich na našom
zmiešanom území, prispeli k
zachovaniu kultúrneho dedičstva, miestnych a regionálnych
tradícií. Účinkujúci rôznych
vekových skupín sa so svojimi
vystúpeniami snažili prispieť
k ochrane našich kultúrnych
hodnôt.
Mikroregión Dvory a okolie

Predsedom Dvory a okolie – združenia obcí je starosta obce
Dvory nad Žitavou Ing. Branislav Becík, PhD. Územie mikroregiónu tvorí 15 katastrálne prepojených členských obcí, ktorých starostovia spoločne hľadajú riešenia na rôzne problémy a
uchádzajú sa o dotácie.
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Obec Lipová

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším Obec Lipová v zastúpení starostkou obce pripravila milé prekvapenie pre lipovských seniorov – jubilantov
(65, 70, 75, 80, 85 a starších). 19.10.2021 v dopoludňajších hodinách navštívila starostka obce 9 z 10 najstarších obyvateľov obce, ktorí sa dožívajú
krásneho veku 90 a viac rokov. Sú to jubilantky – Anna Galušková, Mária Dršková, Mária Nagyová, Mária Štefániková, Helena Uhríková, Helena
Dršková, Katarína Poláková, Júlia Mikulcová a Helena Barusová. Pri tejto príležitosti im odovzdala pekné kytice kvetov a tak ako aj všetkým ostatným jubilantom v našej obci peňažnú poukážku v hodnote 10 eur a sladký darček.

Naši drahí seniori,

pri príležitosti Mesiaca úcty k starším vám želám veľa zdravia, radosti a životného optimizmu. Nech roky, ktoré máte pred
sebou, prežívate obklopení láskou, úctou a pozornosťou svojich najbližších. Nech sú dni vášho zrelého veku prepletené vďačnosťou nás všetkých a vaša jeseň života plná plodov, krásna, pokojná a slnečná.

Mgr. Tatiana Ölvecká, starostka obce Lipová

Najstaršej občianke obce Lipová pani Helene
Barusovej sme zahrali veselé piesne a zaželali jej
k 97. narodeninám veľa zdravia a spokojnosti

V časti Ondrochov je najstaršou občiankou
pani Anna Galušková

Niekde tam hore, medzi hviezdami, mám niekoho, na koho myslím každý deň..

Na svojich zosnulých spomínajú občania Lipovej...

Ďakujeme, že ste boli... Spomíname... Odpočívajte v pokoji...

Spoločenská kronika obce Lipová - júl – október 2021
NARODILI SA ...

Filip Mihál, Nela Šebíková, Jakub Bohdal, Eliška Vlačušková

UZAVRELI MANŽELSTVO...

Ivan Golha a Viktória Polerecká, Slavomír Porubän a Soňa Kuťková

OPUSTILI NÁS...

Ernest Dikasz, Emil Srubek, Jozef Kočiš, Mária Borovicová, Alexander Kokoš, Ján Benčo
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Kultúrne leto v Lipovej

MalinyJam našli v Lipovej svojich fanúšikov

Do Lipovej zavítala Labková patrola

Prichádza Ryder...

Všetky labky do akcie...

Malí záchranári zdolávajú prekážky

Lipovské rodinkovo

Skákací hrad i z piesku hrady...

Deti sa radi povozia na koníkoch Šimon a Idalgo
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Deti sa zabávali na penovej show

Tímy ukázali svoje gulášové majstrovstvo
na tradičnej súťaži
vo varení gulášov v Ondrochove

Starostka obce odovzdala hlavnú cenu v bohatej
tombole - elektrickú kolobežku

Na guláši zabávala „Ondrochovská partička“

Tento rok na guláši vyhrali všetci...

Tradičná výstava ovocia, zeleniny a kvetov

Kompostéry do každej domácnosti

Poďakovanie za úrodu v kostole
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Podarilo sa nám vybudovať v tomto roku...

Materská škola v Lipovej v novom šate...

Maters Nový asfaltový koberec
na štátnej ceste smerom
na železničnú stanicu...

Novovybudovaný park s fontánou
pred kultúrnym domom

Práve prebieha výstavba chodníkov
na cintoríne v Ondrochove

Zrekonštruovaný dom smútku v Ondrochove

Rekonštrukcia „starej školy“ v Ondrochove –
pribudli nové okná a dvere
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Obec Mojzesovo

Vážení spoluobčania, milí priatelia!

Začiatok novembra patrí spomienke na všetkých tých, ktorí už nie sú medzi nami, ale ich prítomnosť v našom živote obohatila naše bytie a zanechala v nás nezmazateľnú stopu ich prítomnosti
a spoločne prežitých chvíľ. Sviatok Všetkých zomrelých veriacich, ľudovo nazývaný Dušičky, nás
upriamuje práve na tých ľudí, ktorých sme mali radi a ktorí nás už, žiaľ, predišli do večnosti. Cestujeme na ich hroby, spomíname na nich, občas vedieme s nimi dialóg a hlavne - modlíme sa za
nich. Cintoríny sa v tieto dni naplnia ľuďmi, ktorí sa zhromažďujú okolo hrobov svojich príbuzných
a priateľov. Hrobové miesta sú vyzdobené vencami a kvetmi a osvietené sviecami. Vence a kvety
vyjadrujú úctu a uznanie životu zomrelých. Aj tento sviatok má v sebe ukrytú hlbokú symboliku.
Zapaľovanie sviečok na hroboch je znakom nesmrteľnosti duší a Božieho milosrdcenstva. Kríž, ako
znak utrpenia a smrti, sa stal znakom víťazstva v Kristovom zmŕtvychvstaní. Preto kresťania každý
hrob označujú znakom kríža. Každému z nás sa pri hroboch najbližších preháňajú v hlave otázky
„Kde sú všetci tí, ktorí opustili tento svet?„ Sú v našich myšlienkach, v modlitbách a v srdci. Sú na
tom najkrajšom mieste - sú v nás. A vlastne, oni nikdy skutočne neodišli. Stali sa a zostanú navždy
našou súčasťou. Nemôžeme sa vrátiť a získať späť stratené chvíle s nimi. Ale môžeme a musíme ísť
ďalej a uchovávať si spomienku na všetkých tých drahých - na rodičov, manželov, manželky, deti,
priateľov, známych, ktorých nám zobrala smrť, choroba, či nejaká tragická udalosť, ktorá preťala niť
ich života. Prajem všetkým nám ničím nerušené prežitie sviatku Dušičiek. Nech spomienky a rany
v srdciach, spôsobené smrťou blízkych, bolia čo najmenej.
Tatiana Martišová, starostka obce Mojzesovo

Národná púť do Šaštína spojená s návštevou Svätého Otca

September 2021 bol pre Slovákov a zvlášť pre náboženskú spoločnosť pamätný. V dňoch 12.–15.
septembri navštívil Slovensko pápež – Svätý Otec
František. Obec Mojzesovo preto dňa 15. septembra zorganizovala autobusový zájazd na Národnú
púť k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína, kde
sa o 10.00 hodine konala svätá omša. Hoci pápež
len dva mesiace pred našou návštevou absolvoval
ťažkú operáciu a biskupi ho pri vstávaní museli
jemne podopierať, nebolo na ňom vidno známky
únavy. Návšteva Slovenska bolo pritom jeho prvé
zahraničné turné od začiatku pandémie. „Možno
by som mal byť pri tejto prvej ceste po operácii
opatrnejší, pretože človek sa musí úplne zotaviť,
ale nakoniec to bude rovnako intenzívne ako ostatné cesty, uvidíte,“ povedala ešte v lete 84-ročná

hlava katolíckej cirkvi. A ako sa hovorí, bola to
„svätá pravda.“ Keďže sa nenaplnila kapacita autobusu, spojili sme sa s farníkmi z Bánova. Z Mojzesova sme odchádzali v skorých raných hodinách
a do Šaštína sme prišli pár minút pred šiestou. To
miesto a momenty, ktoré sme tam prežívali, boli
od začiatku magické a ťažko sa opisujú slovami.
Ohromujúce chvíle, keď sme boli súčasťou 50-tisícového davu veriacich, mohutného potlesku alebo
priamym poslucháčom doslova nebeských spevov
150-členného speváckeho zboru sa do nás vryli naozaj veľmi hlboko. Vyvrcholením bol samotný príchod Svätého Otca medzi nás a aj keď nebol v našej
tesnej blízkosti, cítili sme to tak. Myslím, že každý
pútnik si domov odniesol nezmazateľný zážitok na
celý život.
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Letný tábor Baobabovo neohrozil ani koronavírus
Pre deti, ktoré majú rady pohyb, zábavu, dobrodružstvo a nechcú sa
nudiť doma Obec Mojzesovo po ročnej pauze kvôli pandémii zorganizovala v auguste tradičný letný denný tábor BAOBABOVO. Ten je
zároveň aj vhodným riešením problému, s ktorým sa v čase prázdnin v
súčasnej dobe stretáva väčšina pracujúcich rodičov – čo s voľným časom dieťaťa a ako vyriešiť oprávnené obavy, čo ich dieťa či deti stvárajú
bez dozoru v čase ich neprítomnosti. Letný denný tábor bol určený
pre deti od 5 do 12 rokov, strávili sme spolu čas v pracovné dni jeden
augustový týždeň od ôsmej do pol štvrtej hodiny. Tento rok do tábora
rodičia prihlásili tridsaťjeden detí, o ktoré sa starali inštruktorky Katka,
Zuzka, Petra, Sára, Lucia a veselá Ľubka, ktorá sa každý deň prestrojila
za rozprávkovú bytosť. A i keď sme sa snažili, aby všetko vyzeralo v
tábore rozprávkovo „Stolček prestri sa“ ani „Hrnček var“ sa nám zaobstarať nepodarilo. Naopak, zohnali sme veľmi šikovné pani kuchárky
priamo zo školskej jedálne Paťku a Katku.
V pondelok ráno sa začali schádzať v kultúrnom dome, ktoré bolo
naším hlavným stanovišťom, naši zverenci. Niektorí vstúpili opatrne,
niektorí odvážne, boli aj pravidelní absolventi, ktorí boli smelí od začiatku, nováčikom zasa žiarili zvedavé očká. Deti boli plné očakávaní
a my zasa plné výziev. Boli rozdelené do piatich skupín. Hneď v prvý
deň si vymysleli názvy svojich mužstiev, podľa ktorých si aj vyrobili
vlastný plagát. Deti boli veľmi tvorivé. V úplnom úvode sme sa mali za
úlohu všetci predstaviť a povedať o sebe pár slov Pippi Dlhej pančuche
cez vyrobený telefón. V pondelok dostalo priestor aj futbalové ihrisko, kde boli pre deti pripravené zaujímavé športové
aktivity a súťaže. Druhý deň bol veľmi dobrodružný, pretože
našich nedočkavcov čakala spolu s Krasolienkou dlhá púť,
ktorá bola plná rôznych úloh, aby sa dostali k sladkému
pokladu. Aby to nebolo také jednoduché, museli si najskôr
podľa indície nájsť kľúč, aby sa vôbec dostali zo sály von. A
keď boli vonku potrebovali mapu. Všade samé prekvapenia,
ktoré s nedočkavosťou postupne odkrývali. V každej skupinke žil tímový duch, čo bolo úžasné. Prechádzali viacerými
stanovišťami, kde zadania boli zamerané nielen pre veľkých,
ale aj pre najmladších účastníkov tábora. Krôčik po krôčiku
sa približovali k cieľu. V každej zastávke bola ukrytá jedna
indícia - jedno slovo, ktoré bolo skladačkou ku krásnemu
výroku: „Keď nájdeš priateľa, nájdeš najväčší poklad.“ Cez
pavučinovú prekážku sa im nakoniec podarilo poklad nájsť.
Stred týždňa patril výletu, ktorý naplánovala pani starostka. Bol to výlet do Šurian na letisko a salaš. Na letisku nás
pán inštruktor previedol hangármi, pán modelár lietadiel
predviedol modely lietadiel a páni policajti – psovodi a ich
štvornohí kolegovia nám ukázali ukážky poslušnosti, zadržania páchateľa a ako rýchlo a úspešne vedia služobné psy
vyhľadať drogy. Po ukážkach museli psovodi odpovedať na
množstvo zvedavých detských otázok, ktoré sa týkali najmä
výcviku psíkov a umožnili deťom vyskúšať si rôzne výcvikové pomôcky. Na záver nechýbalo fotenie. Po občerstvení,
ktoré nám pripravila pani starostka sme sa presunuli na
Farmu Okomáň, ktorá je neďaleko letiska, kde deti taktiež

čakal pestrý program. Na privítanie bola pripravená ochutnávka syrov
priamo z farmy, dozvedeli sme sa veľa informácií o včelách priamo z
úst ostrieľaného včelára, krátku prezentáciu a výstavu sme si pozreli aj
od poľovníkov, tu si deti mohli vyskúšať aj lukostreľbu. Okrem toho že
videli, rôzne zvieratká, mohli sa detičky povoziť aj na poníkovi alebo
terénnom aute, čo bola pre nich naozaj veľká zábava. Vo štvrtok boli
naplánované tvorivé dielne, vyrábali sa zvonkohry, náramky, náhrdelníky, ozdoby na terasu a obľúbené antistresové guličky. V letnom tábore nemôžu chýbať sladké dobroty a keďže v Mojzesove máme výbornú
jadranskú zmrzlinu, boli sme sa posilniť priamo tam. Počas týchto pár
dní sme spolu s deťmi zažili veľa krásnych a veselých chvíľ. Či to bolo
pri rozhovoroch, športových hrách, súťažiach, tancoch, kreatívnych
aktivitách alebo v „táborovom improvizovanom kine“ všetky sa nám
vryli hlboko do pamäte a budeme na ne ešte dlho spomínať. V posledný deň nás čakalo odovzdávanie diplomov, s malými odmenami a
domácimi mydielkami, ktoré sme tiež v tábore vyrábali. Projekt Letný
tábor bol financovaný okrem financií zo zápisného od rodičov, obcou
Mojzesovo, Nitrianskym samosprávnym krajom a sponzorsky prispeli
Stolárstvo Pavol Vašek a pán zmrzlinár z Mojzesova Fatmir Maksuti
za čo im patrí veľká vďaka. Dúfame, že budúci rok sa opäť budeme
môcť stretnúť a pozvať deti do prázdninového sveta denného tábora
naplneného hrami, zábavou, pohybom i aktívnym oddychom. Už teraz
sa tešíme na Vás!
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Gastrofestival Chute regiónov v Komoči
Občianske združenie – OÁZA Komoča po ročnej pauze bolo
opäť usporiadateľom na území OÁZA Camp festivalu – Chute regiónov, ktoré sa uskutočnilo v sprievode súťaže vo varení
a predstavenia Stola chute regiónov. Festival bol sprievodným
podujatím 20. Medzinárodného Gastrofestivalu OÁZA. Hlavným cieľom tohto festivalu je predstaviť a zviditeľniť gastronomické, kultúrne a tradičné programy, typické jedlá obcí a
gastronomické špeciality obcí mikroregiónu. Tradície, staré
receptúry, kultúrna zábava sa ako pojmy čoraz viac dostávajú do zabudnutia, preto organizátori videli potrebu toho, aby
podujatie s tematikou ako „Chute regiónov“ oživilo tieto hodnoty a zachovala ich budúcim generáciám.
V piatok 6. augusta 2021 sa konala „Konferencia Chute regiónov“, ktorej sa zúčastnila a prezentovala históriu a súčasnosť
obce starostka Tatiana Martišová. V rámci prezentácie bola
vystavená čipka od pani Anny Hajnalovej, vyrezávané pažby
od pána Stanislava Straňáka, vyrezávané drevené sochy od
pána Františka Vašeka, včelárske produkty
od včelára pána Milana Vagundu a domáce
víno odroda Otelo od pána Jána Mokráša.
Na ochutnávku z nášho regiónu pripravila
pani Marta Hlavačková zemiakové pazdernáky a pani Patrícia Hajnovičová cesnakové
pagáče. V sobotu pokračoval gastrofestival
súťažou vo varení, ktorej sa už opakovane
obec Mojzesovo zúčastňuje. Tento rok sme
prišli v zostave Ing. Miroslav Jakubec (vedúci družstva), Ján Mokráš, Šimon Mokráš,
Patrícia Hajnovičová, Erik Hajnovič, Lucia
Buranská, Andrej Buranský, Marcel Krehák,
Erik Lorincz a Milan Vagunda. Tímy, ktoré
varili, mohli prezentovať vecné predmety a
predmety bežného užívania, ktoré sa viažu
k tradícii a ľudovým motívom, a to v rámci
svojich postavených stanov – ich zariadením a zdobením. Predstavili
a pripravili sme svoje jedlá v autentickom prostredí, na základe tradičných receptúr a postupov. V rámci „Chute regiónov“ sme mali možnosť zoznámiť sa s charakteristickou gastronomickou kultúrou a výnimočným svetom chutí jednotlivých regiónov a ochutnať jedlá, ktoré
pripravili naši súperi. Remeselníci sa predstavovali v rámci tradičných
remeselných programov. Pre deti bol pripravený animačný program.
Vstup bol voľný počas celého dňa aj pre verejnosť, no aj pri tejto akcii

bolo cítiť, že pandémia festival ovplyvnila. My sme sa zapojili do súťaže
v dvoch kategóriách. Vo „voľnej kategórii (mäsité jedlá)“ – predviedla
svoje kuchárskej umenie Patrícia Hajnovičová s receptom - Bravčové pliecko na pive (+príloha zemiakové krokety a mrkvový šalát) a
v druhej súťažnej kategórii „Jedlá z rýb“ – držal varešku v ruke Ján
Mokráš s receptom Údený sumec (+príloha opekané zemiaky a batáty). A hoci sme prvú cenu neobhájili, získali sme dva stupienky víťazov,
cenu striebornej varešky a cenu bronzovej varešky. Tiež sme si odniesli
domov príjemný pocit, že sme reprezentovali našu obec a stretli sme
množstvo známych ľudí nielen zo sveta gastronómie.

Správcom cintorína v Mojzesove je obec

Na základe novely zákona č. 131/2010 Z.z. Zákon o pohrebníctve a
taktiež absolvovania zamestnanca obecného úradu odbornej prípravy
na prevádzkovanie pohrebiska sa zistilo, že je potrebné pristúpiť pri
prevádzkovaní cintorína k viacerým zmenám. Z toho dôvodu v septembri tohto roka obec Mojzesovo zamestnala cez Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v rámci národného projektu „Podpora zamestnanosti“ pani Emíliu Hianikovú. Aby sa jednoducho povedané „upratal“
cintorín. A to nie fyzicky v areáli cintorína, ale papierovo na obecnom
úrade. Kontrolujú sa nájomné zmluvy, platby za nájom hrobového
miesta, aktualizuje sa tiež mapa cintorína, ktorá by čoskoro mala byť
aj v priestoroch cintorína, ktorá bude doplnená o mená zosnulých.
Tiež bude potrebné zaktualizovať všetky potrebné veci s pohrebnými
službami a kamenárskymi firmami, ktoré na našom území vykonávajú pre našich občanov služby spojené s pohrebníctvom. Koncom roka
sa plánuje schváliť aj nové Všeobecne záväzné nariadenie o správe
a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Mojzesovo. Je dôležité,
aby občania vedeli, že akúkoľvek zmenu, ktorú plánujú s prenajatým
hrobovým miestom urobiť, je potrebné prediskutovať a odsúhlasiť so
správcom cintorína – t.z. samotnou obcou. Hrobové miesto majú iba
v nájme, nie vo vlastníctve. Úmyslom pani starostky je v budúcnosti
vybudovať aj urnový háj, pretože aj v tomto smere sa nároky obča-

nov zvyšujú a spopolňovanie ľudských pozostatkov rastie. Cintorín je
miesto, kde zažívame zvláštne spojenie s minulosťou. Sú dni a hodiny,
kedy toto spojenie prežívame intenzívnejšie a silnejšie. A tak to bude
aj v najbližších dňoch, pretože sa blíži Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých, kedy viacerí z nás prídu zapáliť sviečku zosnulým.
Aj obec Mojzesovo chce prispieť k tomu, aby bolo miesto odpočinku
našich najbližších dôstojné.
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11. ročník Memoriál Andreja Vašeka a Petra Kajanoviča

Sobota 10. júla 2021 sa v Mojzesove niesla v znamení športu.
Organizoval sa už 11. ročník futbalového turnaja - Memoriál
na počesť tragicky zosnulých futbalistov Andreja Vašeka a Petra Kajanoviča, kde opäť svoje futbalové umenie predviedli deti.
Hoci projekt finančne podporili obec Mojzesovo, OŠK Mojzesovo, Nitriansky samosprávny kraj a rodiny Vašeková a Kajanovičová, obrovskú zásluhu na tom, aby toto športové popoludnie
nestratilo na svojich kvalitách, mali rodičia malých mojzesovských futbalistov. Počas športového poobedia bolo veselo, zavládla pohostinnosť a rodinná atmosféra.
Pred úvodom súťaže bolo na miestnom cintoríne uctenie pamiatky A. Vašeka a P. Kajanoviča a o štrnástej hodine svojím
príhovorom otvoril turnaj pán podstarosta Ľubomír Opát. Prvý
výkop čakal na otcov zosnulých chlapcov a po ňom už svoje
futbalové kvality predviedli mladé futbalové nádeje z Mojzesova, Mane, Šoporne a Nevidzian. V boji o 3. miesto boli úspešné
Nevidzany, ktoré vyhrali nad Maňou vysoko 8:1. Víťazom turnaja sa stalo družstvo Šoporne, ktorá porazila vo finále družstvo
Mojzesova 0:1. Súboj o prvé miesto priniesol vyrovnaný súboj,
ale skúsené súperove družstvo si už náskok jedného gólu postrážilo dokonca.
1. ŠK Šoporňa
2. OŠK Mojzesovo
3. ŠK Nevidzany
4. OFK Maňa
Najlepší hráč turnaja: Selnekovič T. (ŠK Šoporňa)
Najlepší strelec turnaja: Rumanko M. (ŠK Nevidzany)
Najlepší brankár turnaja: Čunderlík J. (OŠK Mojzesovo)
Najlepší hráč mužstva ŠK Šoporňa - Stanková D.
Najlepší hráč mužstva OŠK Mojzesovo - Karvay T.
Najlepší hráč mužstva ŠK Nevidzany - Boďo B.
Najlepší hráč mužstva OFK Maňa - Sádovský D.

Dôležité oznamy si už Mojzesovčania môžu prečítať aj vo svojom telefóne
Už pár mesiacov majú Mojzesovčania, ktorí z rôznych príčin nepočujú miestny rozhlas, prečítať si všetky dôležité oznamy priamo vo svojom telefóne. Stačí
si jednoducho stiahnuť aplikáciu ROZaNA a zaregistrovať sa, kde je potrebné
mať platnú mailovú adresu. Mobilný rozhlas ROZaNA Vám zabezpečí dôležité informácie kedykoľvek a kdekoľvek.
Link pre stiahnutie aplikácie pre Android a iOS:
https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.rozana.rozanaapp&gl=SK
https://apps.apple.com/sk/app/rozana/id1488656812?l=sk

texty pripravila: Lucia Buranská
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Obec Dolný Ohaj

Vážení čitatelia, milí spoluobčania!

Dostalo sa vám do ruky posledné tohtoročné vydanie časopisu Žurnál z obcí. Pre
obec Dolný Ohaj v poradí druhé číslo, do ktorého sme prispeli svojou troškou. Čas
tak neuveriteľne rýchlo beží a počas tejto „covidovej“ situácie sa možno niekomu
zdá, že sa v obci nič nedeje. Opak je však pravdou. Okrem každodenných povinností
a služieb pre našich občanov, či už originálnych, alebo prenesených kompetencií,
sme sa sústredili v tomto neľahkom období hlavne na prípravu projektov do ďalšieho programovacieho obdobia. Keďže sa nám neúprosne blíži koniec roka 2021 a
ďalšie číslo vyjde až v budúcom roku, dovoľte mi popriať vám hlavne pevné zdravie.
Buďme aj naďalej zodpovední a dávajme na seba, ale aj na všetkých našich blízkych,
priateľov a známych pozor. Buďme voči sebe milí, pozorní a ústretoví. Pán Boh sa
nám za to odmení. Prajem vám milostiplné, požehnané vianočné sviatky v kruhu
svojich najbližších, veselého Silvestra a do nového roku veľa pozitívnych myšlienok a
elánu do života. Prežite zimu v pokoji, s láskou k blížnemu a hlavne v zdraví.
S úctou
Ivan Solár, starosta obce

Vďaka peniazom z testovania obec
zakúpila do škôlky germicídne žiariče
Vízií a projektov na skvalitnenie života v obci je veľa a ako hovorí starosta
obce Ivan Solár: „My sme pripravení
na všetko. Veľa vecí ale záleží od toho,
na čo dostaneme peniaze a koľko nás
to zaťaží v rozpočte. Budúci rok však
budeme mať splatený úver na materskú školu (úvery na verejné osvetlenie
a novú jedáleň ešte budeme splácať),
takže nejaké financie by sme vedeli na
tieto projekty vyčleniť aj z vlastného
rozpočtu.“ Za niekoľko kôl testovania na Covid-19 obec dostala od štátu

Na zberný dvor pribudli dva lodné kontajnery

Germicídny žiarič dezinfikuje
vzduch v školskej jedálni

približne 10-tisíc eur, ktoré hneď využila na nákup ozónovačov a germicídnych žiaričov. Tie sa nachádzajú
na miestach s vysokou koncentráciou
ľudí, a to v materskej i základnej škole, v jedálni, v zdravotnom stredisku,
kultúrnom dome a na obecnom úrade. Zatekanie cez strechu obecného
úradu si vyžiadalo jej zateplenie, ktoré sa realizuje v týchto dňoch, a nutná
bude aj revitalizácia hromozvodu a
výmena poplašnej sirény. Z vlastných
zdrojov obec taktiež zakúpila dva
vyradené lodné kontajnery, medzi
ktorými by mal časom vzniknúť prístrešok pre traktor, štiepkovač a mul-

čovač. Do jedného kontajnera sa bude
dávať elektroodpad, ktorého zber už
nebude prebiehať spred domov, ale
občania ho budú môcť na zberný dvor
nosiť celoročne po individuálnej dohode. „Druhý kontajner by sme chceli
využiť na skladovanie ešte zachovalých vecí, ktoré by mohli iným ľuďom
ešte poslúžiť. Bola by možnosť, aby
si to odniesli tí, ktorí budú mať o to
záujem,“ vysvetľuje Ivan Solár. „Zberný dvor je otvorený raz za mesiac, ale
stále majú občania možnosť zavolať na obecný úrad a individuálne sa
ohľadom vývozu väčšieho množstva
odpadu dohodnúť.“
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Starkí v Dome seniorov v Dolnom Ohaji si tohtoročné leto užili naplno
Všetky domy seniorov sa
v súčasnosti snažia dodržiavať sprísnené bezpečnostné a hygienické podmienky v snahe chrániť
seniorov pred nákazou.
No keďže táto situácia
trvá už takmer dva roky,
o to viac seniorov teší,
ak môžu v takýchto zariadeniach zažiť aj pekné
kultúrne či športové akcie. A také sa počas leta
konali aj v Dome seniorov v Dolnom Ohaji. O
tom, že športovať sa dá v
každom veku, sa seniori
presvedčili 11. júna na 4.
ročníku akcie s názvom
„Športom k objatiu“. Zasúťažiť si pritom mohli v
disciplínach ako hod šípkami do kruhu, hod do
koša, triafanie hokejkou
do bránky alebo prenesenie loptičky na lyžičke.
Nechýbala ani odmena v podobe medailí a keďže prialo i počasie, starkí strávili naozaj pekný deň. Ďalším úspešným podujatím bol projekt
„Cesta k spomienkam cez kultúru“, ktorý bol, takisto ako športový
deň, realizovaný s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho
kraja. „V rámci tohto podujatia si seniori mohli pripomenúť, ako sa
žilo v minulosti, čo bolo súčasne cieľom tejto akcie – oživiť spomienky
na mladosť tých starších a prostredníctvom predmetov priblížiť našu
minulosť tým mladším,“ hovorí riaditeľka Domu seniorov Veronika
Čelechovská. Odprezentované boli tradičné slovenské kroje z obcí

Dolný Ohaj, Trávnica a Veľká Maňa. A nechýbala ani hudba. „Na heligónke nám zahrala a zaspievala pani Alenka z Lipovej, takže atmosféra bola naozaj úžasná, starkí spievali a pospomínali si na veci a aj staré
predmety z mladosti, ktoré nám zapožičali ochotní občania.“ Leto teda
seniori strávili naplno, snažili sa byť vonku čo najviac a užili si aj návštevy u svojich príbuzných, krstiny či svadby v rodinách. S príchodom
tretej vlny sa však opatrenia postupne sprísňujú. „Našich obyvateľov
vedieme k tomu, aby boli veľmi opatrní pri návštevách a nákupoch,
keď niečo potrebujú, snažíme sa to zabezpečiť, nakúpiť im a vyhovieť
ich požiadavkám. Pravidelne ich informujeme o situácii, aby boli pripravení. Bola by som rada, keby aj návštevy a príbuzní boli nápomocní
a danú situáciu nepodceňovali, aby s nami deň a čas návštev komunikovali s pochopením. Opatrenia robíme v súlade s Covid automatom,
ktorý bol zriadený pre sociálne zariadenia a podľa aktuálnej situácie
v zariadení sa prispôsobujeme,“ vysvetľuje Veronika Čelechovská. „A
aby návštevy príbuzných mohli aj naďalej pokračovať a boli čo najmenej obmedzované, dali sme spraviť prekrytie altánku s vyhrievaním. Je
to malý krôčik k zachovaniu týchto návštev v exteriéri v prípade núdze,
na ktorý nám obec Dolný Ohaj prispeje.“ Preočkovanosť je v Dome seniorov okolo 92 % a návštevy aktuálne fungujú v režime OTP. Každý
návštevník musí byť pred príchodom do Domu seniorov skontrolovaný, pretože ochrana a bezpečnosť starkých je tu na prvom mieste.
Zvlášť opatrní musia byť pri návratoch obyvateľov z nemocnice.

S kanalizáciou sa obec Dolný Ohaj
borí už vyše desať rokov

Zdravotné stredisko sa premení na Centrum
integrovanej zdravotnej starostlivosti

„Aktuálne nám proces vybavenia stavebného povolenia na
kanalizáciu prerušili z dôvodu
nevysporiadaných
pozemkov
v katastri mesta Šurany, kde sa
máme po Švermovej ulici napojiť
do existujúcej mestskej kanalizácie. Okresný úrad Nové Zámky
totiž nechce akceptovať cestný zákon, ktorý hovorí, že keď sa
ide do telesa cesty, tak sa vlastník pôvodnej parcely musí zdržať vecného bremena,“ reaguje starosta Ivan Solár na uvedené
komplikácie. Aj z tohto dôvodu sa má koncom októbra uskutočniť jednanie so štátnym tajomníkom Dušanom Veličom z
ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie,
pričom prizvaní budú aj starostovia okolitých obcí, ktoré do danej aglomerácie patria, aby sa dohodli na zjednotení postupu
pri vybavovaní predmetného stavebného povolenia, ale hlavne
o výzvach na čerpanie dotácií nielen na stavbu kanalizácií, ale aj
o výzvach na zabezpečenie projektových dokumentácií v budúcom programovacom období Obnova Slovenska. Oprávneným
žiadateľom na čerpanie dotácie je obec Dolný Ohaj spolu s obcou Hul a predpokladaný rozpočet pre obec Dolný Ohaj je viac
ako 6 mil. eur, z čoho 5 % je spoluúčasť. V pláne obnovy obce je
kanalizácia na prvom mieste, no za desať rokov narážala len na
samé prekážky. Bolo potrebné vybaviť vecné bremeno k železniciam, vyhotoviť projekty, geodetické podklady, dendrologické
prieskumy na výrub stromov v chránenej krajinnej oblasti, a
toto všetko sa týka len jednej spoločnej vetvy, do ktorej obec doposiaľ investovala 36-tisíc eur. Podľa starostu obce je celý projekt
veľmi nesystémový. „Chceme jednať o tom, aby sa daná legislatíva upravila čo najrýchlejšie, aby sa zverejnili potrebné výzvy
a poskytli nám na to určené finančné prostriedky, nech sa celý
projekt kanalizácie bude môcť konečne úspešne zrealizovať.“

Obec Dolný Ohaj sa zapojila do výzvy vyhlásenej Ministerstvom zdravotníctva SR na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej
zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej
starostlivosti (CZIS). Hlavným zámerom tohto projektu je rozšíriť zdravotnícku infraštruktúru v obci, a to konkrétne dostavbou a rekonštrukciou
existujúceho zdravotného strediska. Realizácia projektu bude zahŕňať vybudovanie nových ambulancií, stavebné úpravy existujúcich priestorov a zabezpečenie bezbariérového prístupu do celého objektu. Svoje miesto by tu mali
mať ambulancie všeobecného lekára pre dospelých a nebude chýbať ani pediater, zubár či gynekológ. Všetci lekári tak budú mať k dispozícii úplne nové
priestory a ambulancie vybavené najmodernejšou zdravotníckou technikou.
Lákadlom pre nich bude určite aj oslobodenie od platenia nájomného prvých
päť rokov. CZIS by malo slúžiť nielen pre občanov obce Dolný Ohaj, ale malo
by byť spádovou oblasťou aj pre pacientov z okolitých obcí. Primárnym cieľom
projektu však naďalej zostáva zefektívnenie poskytovaných služieb primárnej
ambulantnej starostlivosti v samotnej obci a zabezpečenie včasnej diagnostiky a efektívnej liečby, a to všetko prostredníctvom kvalitných zdravotníckych služieb v nových priestoroch. Tie prinesú nepochybne zvýšený komfort
ako pre pacientov, tak aj pre samotný zdravotnícky personál. Predpokladaný
rozpočtový náklad
na túto prestavbu
je približne 700-tisíc eur, ktoré musí
obec preinvestovať
do dvoch rokov.
Aktuálne stojí obec
pred
vyhodnotením projektu a
očakáva rozhodnutie z Integrovaného
programu regionálneho rozvoja.
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„Ordinujeme v normálnom režime, no všetko je to o vzájomnej
dôvere,“ hovorí všeobecná lekárka pre dospelých MUDr. Ivana Dragúňová.
Niektorí všeobecní lekári počas pandémie
svoje ambulancie buď zatvorili, alebo ich
dočasne prevádzkovali v obmedzenom režime. Máloktorí však ordinovali aj počas toho,
čo boli sami nakazení koronavírusom. Hoci
vo fyzickom kontakte s pacientami neboli,
vyzváňajúce telefonáty musel niekto vybaviť
a pacientov s ich problémami vypočuť. Aj
takto na istý čas fungovala ordinácia MUDr.
Ivany Dragúňovej počas lockdownu. O tom,
ako toto obdobie so sestričkou Zuzanou Čákyovou zvládli, nám porozprávala samotná
pani doktorka v aktuálnom rozhovore, ktorá má ďalšiu ordináciu aj v obci Dolný Ohaj.
• Ako sa ordinuje v dobe Covidu? Určite ste si aj Vy neraz prešli
karanténou...
- Ordinuje sa veľmi ťažko, náročné to bolo najmä počas celoslovenského testovania, kedy nám veľa ľudí telefonovalo kvôli tomu, že bolo
skríningovo zachytených. Z toho dôvodu sme si museli zabezpečiť ďalšiu sestričku, aby sme to organizačne a časovo zvládali. Bolo to nové,
zložité a veľakrát vyčerpávajúce.
• Fungovala Vaša ordinácia v Dolnom Ohaji stále, alebo ste na istý
čas museli ordinovať aj po telefóne?
- Keď bol lockdown, na Ohaj sme nechodili. Ordinovali sme len v ambulancii v Šuranoch, a to dokonca aj vtedy, keď sme samy ochoreli na
koronavírus. Jeden týždeň bola sestrička v ambulancii sama, pacientov
vybavovala iba telefonicky, a potom, keď mne už bolo o niečo lepšie,
sme sa vystriedali. Každého, kto prišiel do ambulancie, sme vybavovali
len cez dvere alebo cez okno, aby sme sa vyhli fyzickému kontaktu.
Chceli sme však byť našim pacientom k dispozícii.
• Čo všetko vie lekár telefonicky vyriešiť s pacientom?
- Viacero telefonátov sa týkalo nahlasovania pozitivity na koronavírus a prvé týždne bol nápor telefonátov aj v súvislosti s PN, ktoré sme
vypisovali. Väčšina zamestnávateľov totiž nabádala ľudí k vypisovaniu
PN, pretože nevedeli, či na to od štátu dostanú sľúbené peniaze. Okrem
toho, keď sa začalo ordinovať „cez telefón“, mnohí zabudli na to, že na
to nemáme prispôsobené zákony, ktoré by nás chránili a oprávňovali
na takéto liečenie. Bohužiaľ, doteraz sa v tomto smere nič neurobilo,
nemáme v zákone žiadnu oporu. Spoločnosť to však akosi tolerovala,
keďže táto situácia bola pre všetkých v podstate nová. Momentálne or-

Dolnoohajskí divadelníci budú
po novom stáť na kompletne
zrekonštruovanom javisku
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a
informatizácie SR
vydalo v uplynulých dňoch výzvu
na podanie žiadostí o poskytnutie
dotácie v oblasti
podpory regionálneho rozvoja, ktorú
obec Dolný Ohaj s určitosťou využije na rekonštrukciu javiska
kultúrneho domu. Ten si v posledných rokoch prešiel kompletnou rekonštrukciou vnútorných priestorov, no jediné, čoho sa
obnova nedotkla, bolo javisko. Na projekte už pracuje projektant
spolu so statikom, keďže rekonštrukcia sa dotkne aj zníženia
stropu nad javiskom z dôvodu zamedzenia tepelných únikov, a
výraznou zmenou prejde celá divadelná technika vrátane kulís
a opony. Miestni divadelníci sa určite potešia aj novému osvetleniu a ozvučeniu. V tomto období totiž pre občanov nacvičujú
ďalšiu novú divadelnú hru. Návštevníci divadelných predstavení
dolnoohajských ochotníkov tak budú mať aj vďaka vynovenému
javisku rozhodne lepší kultúrny zážitok, ako tomu bolo doteraz.

dinujeme v normálnom režime, no všetko je to o vzájomnej dôvere. Na
tom sme museli a musíme stavať.
• Aj keď momentálne Slovensko zažíva tretiu vlnu pandémie, veľa
ľudí stále nevie, čo robiť, ak cítia, že sú infikovaní...
- Sama som prekvapená, že po dvoch vlnách sa nám ešte stáva, že do
čakárne vchádzajú pacienti, ktorí majú príznaky na Covid-19. V prvom rade by mali telefonicky informovať lekára, ak majú niektorý
z prejavov, ako napríklad kašeľ či teplota. Keď potom prídu, nemali by
vojsť do čakárne, ale počkať vonku, pretože my máme na takéto prípady vymedzenú druhú miestnosť, kde vieme takéhoto pacienta izolovať
a vyšetriť. Nie je to pre nás problém. Viacerí ľudia však toto stále nevedia a nerešpektujú a sú často netolerantní, nervózni a mám pocit, že to
berú na ľahkú váhu.
• Ako je to so samotným očkovaním proti Covidu-19? Prejavili oň
Vaši pacienti záujem?
- Áno, boli aj pacienti, ktorí sa na očkovanie pýtali, no my neočkujeme,
keďže podľa nás tých možností zaočkovať sa bolo a aj je v poslednej
dobe viacero. V našom regióne s tým nie je problém. Aj v obciach sa
vykonáva mobilné očkovanie, takže kto naozaj chcel, mohol sa dať kedykoľvek zaočkovať. Veľmi by som si priala, aby sa každý, kto môže,
dal zaočkovať. Očkovanie totiž slúži aj na to, že ak sa človek koronavírusom nakazí, ľahšie toto ochorenie zvládne. Nikto nikdy netvrdil,
že vakcinácia = zdravie. Ide len o to, že človek bude mať potom slabší
priebeh. Preto musím pochváliť aj pani riaditeľku tu v Dome seniorov,
že zabezpečila, aby boli seniori čím skôr očkovaní, dokonca ešte skôr
ako my ostatní.
• S čím za vami najčastejšie prichádzajú v tomto období Vaši pacienti?
- S príchodom zimy sa začína ozývať u viacerých pacientov kašeľ, nádchy, ale aj bolesti kĺbov a chrbtice, väčšinou ale ide o bežné prechladnutia.
• Máte nejaké tipy a rady, ako si najmä teraz na jeseň zlepšovať imunitu?
- Určite by sme mali zvýšiť prísun vitamínov a najmä sa toľko nestresovať, pretože aj stres znižuje imunitu. Viac času by sme mali venovať
prechádzkam vonku na čerstvom vzduchu. Ak praje počasie, treba to
využiť. A ja by som apelovala aj na toto očkovanie... Krajiny, ktoré majú
vysokú mieru zaočkovanosti, nemajú také prísne opatrenia a život sa
tam vracia do starých koľají. Takže očkovanie spolu s vitamínmi a pobytom na čerstvom vzduchu sú podľa mňa najlepšou prevenciou.

V areáli starej základnej školy vznikne príjemná relaxačná zóna
Ďalší pekným projektom, na ktorom obec už niekoľko mesiacov pracuje, je
revitalizácia parku s priľahlým územím pred miestnym cintorínom. Aj keď
cieľom projektu je v prvom rade výsadba zelene, rekonštrukcia sa dotkne aj
bývalej „budovy“ starej základnej školy. Na jej základoch by malo vyrásť pódium so šatňami s cieľom podporiť komunitný charakter priestoru pre rôzne
komunitné a kultúrne aktivity. Momentálne má obec spracovanú projektovú
dokumentáciu a v blízkej dobe sa uskutoční aj dendrologický prieskum. V
parku sú totiž nebezpečné stromy, ktoré je potrebné vyrúbať. Jednou z priorít
je preto zlepšenie a skultivovanie daných plôch zelene, zhodnotenie existujúcej výsadby stromov a doplnenie novej výsadby a inštalácie závlahového
systému. Samozrejmosťou bude vybudovanie parkoviska, chodníkov a sociálnych zariadení. Výzva na tento projekt by mala vyjsť teraz na jeseň a keď sa ho
obci podarí zrealizovať, tento areál sa stane peknou relaxačnou a oddychovou
zónou nielen pre obyvateľov obce, ale aj jej návštevníkov.
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Dnes sa o tom, že učiteľstvo je aj poslanie,
už takmer vôbec nehovorí...
Dnes sa o tom, že učiteľstvo je aj
poslanie, už akosi iba hovorí. Realizácia tohto kréda v praxi je na tom
horšie. A treba tiež pripomenúť, že
kedysi naše školy plnili ucelený výchovno-vzdelávací cieľ. Za posledných 30 rokov sa akosi nenápadne
stratilo z tohto spojenia slovíčko
„výchovný“ a ostal už len vzdelávací
cieľ. A ak sa na to dívame ešte podrobnejšie, tak aj ten vzdelávací cieľ sa
akosi začína strácať v spleti rôznych
iných aktivít, ktoré fungujú v našich
dnešných školách a nahrádzajú riadne vyučovanie rôznymi kurzami, exkurziami počas vyučovacieho procesu, veľakrát úplne od veci, letnými,
prázdninovými školami, doučovacími projektami, riadne vyučovanie
veľakrát degradujeme inkluzívnymi
prvkami, ktoré narúšajú riadnu výučbu žiakov, pretože sa musia často
prispôsobovať mentálne menej zdatným jedincom alebo chorým deťom.
V bývalom režime vynikajúco fungovali špeciálne školy pre postihnuté
deti a rôzne špecializované pracovis-

ká alebo v rámci školy boli vytvorené
špecializované učebne, v ktorých sa
učili deti s mentálnym alebo zdravotným postihnutím a venovali sa
im špeciálni pedagógovia. Dosahovali celkom slušné výsledky a neskôr sa mohli venovať povolaniam,
na ktoré stačili a ktoré vedomostne
zvládli. Dnes sú mnohí odborníci,
pedagógovia, ale aj lekári presvedčení o tom, že nie za každú cenu je
dobré vtláčať inkluzívne vzdelávanie
do chodu riadneho vzdelávania, lebo
tým utrpí kvalita vzdelania zdravých
jedincov. Bohužiaľ, rôzne nariadenia z Európskej únie v tomto smere
to direktívne prikazujú, aj keď je to
proti presvedčeniu mnohých dlhoročných odborníkov, ale aj rodičov.
Asistenti, ktorí pomáhajú hendikepovaným deťom pri riadnom vyučovaní ostatných detí, doslova narúšajú
priebeh vyučovacieho procesu, pretože zverenému postihnutému dieťaťu látku diktujú, dovysvetľovávajú,
veľakrát ten šepot ostatné deti ruší
(to si neviem ani predstaviť, že by

sme sa takto kedysi učili my). Zdravé deti sa tak v podstate prispôsobujú tým postihnutým spolužiakom
a nielen z môjho pohľadu je takáto
spolupatričnosť určitým spôsobom
falošná. Prečo? Pretože zdravé a šikovné deti sú v takomto prípade z
môjho pohľadu diskriminované, keďže sa musia prispôsobiť podstatne
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pomalšiemu tempu hendikepovaného žiaka. Pre mentálne slabšie deti a
mentálne retardované bola v bývalom režime pripravená celá ďalšia
plejáda možností vzdelávania v špecializovaných školách, kde sa takýmto deťom venovali špecializovaní pedagógovia, ktorí mali na ne čas, deti
pracovali v spomalenejšom režime a
naučili sa všetko potrebné, čo pre život potrebovali, pričom na tom mali
aj pomôcky, prispôsobené triedy, vyučovanie atď. „Móda“ zmiešavať úplne zdravé deti s chorými, postihnutými, tzv. inkluzívne vzdelávanie, je
výmysel posledných rokov, a nielen z
môjho pohľadu to vedie skôr k zhoršeniu učebných výsledkov aj u tých
najschopnejších žiakov. Keďže to
však prikazuje Európska únia (ktorá
prikázala už aj veľa iných nezmyslov), tak to štáty rešpektujú ako riadený smer. Žiaľ, aj v inštitúciách EÚ
nesedia vždy ozajstní odborníci, ale
veľakrát sú tam dosadzovaní ľudia
na základe korupčných a rodinkárskych vzťahov a aj takí, ktorí majú
svoje akademické tituly veľmi čudne
získané, diplomovky odpisujú tak
ako u nás mnohí šéfovia v dnešnej
vláde. Teoretizovať je vždy ľahšie
ako byť odborník v praxi a to dnes
mnohým vedúcim pracovníkom v
rôznych sférach a odboroch chýba.
A, bohužiaľ, takíto amatéri často riadia dôležité rezorty ako u nás, tak aj

„...časopis, ktorý osloví občana...” 23
v Európskej únii. A to má, samozrejme, nesmierne negatívny dopad na
celé generácie. Vzdelanie aj šikovných jednotlivcov sa tým dostáva
na priemernú úroveň, ale zrejme to
takto „niekomu“ vyhovuje. Výsledkom sú naše deti, ktorých vedomostná príprava už ani zďaleka nie je na
takej úrovni, ako bola kedysi, lebo
treba povedať, že v bývalom režime
bolo školstvo a vzdelávanie detí a
mladej generácie na vysokej úrovni
od základných škôl až po vysoké, čo
nám závidel aj západný svet.
V súčasnej dobe sa vyťahujú o minulom režime len negatívne záležitosti,
resp. sa omieľajú účelovo dva - tri
prípady dokola, najčastejšie o politických väzňoch, ale na dobré veci,
zaujímavé veci v bývalom režime
akosi niet miesta, a pritom fungovalo toľko rôznych pozitívnych skutočností, ktoré ľuďom pomáhali, ktoré
pomáhali rodinám, že sa to ani veriť
nechce, keď to s odstupom času tak
hodnotím aj ako už prakticky šesťdesiatnička a zrovnávam s dnešným
životom. Ako dlhoročná novinárka som sa naučila posudzovať veci
komplexne, aj s určitým odstupom
a nadčasovo. Nič nie je len jednofarebné. Nič nie je len dobré a niečo
len zlé. Prečo vôbec nehovoríme o
užitočných veciach v bývalom režime, na ktorých celkom slušne profitovali aj dnešní účeloví odporcovia a

kritici socializmu, ktorých nájdeme
medzi hercami, resp. ich deťmi, ale
aj v radoch advokátov, podnikateľov,
lekárov, politikov...? Títo sú veľakrát
finančne podporovaní mimovládnymi organizáciami zo zahraničia,
ktoré pracujú práve pre tento účel.
Možno by boli mnohí prekvapení,
že pozitívnych a užitočných vecí pre
ľudí v minulom režime bolo štatisticky neporovnateľne viac oproti negatívnym skúsenostiam. Len si k tomu
treba sadnúť a len tak na papier si
napísať a porovnať klady a zápory
daného režimu. Tí, čo nepoznajú aj
bývalý režim, tak ho nikdy nebudú
môcť porovnať s novodobým. Historická pamäť je veľmi dôležitá a je
smutné, že aj mnohí profesionálni
historici ju akosi strácajú a účelovo
vymazávajú mnohé dôležité skutočnosti, ktoré v minulom režime riadne fungovali, boli zmysluplné, uľahčovali ľuďom život a závidel nám ich
aj západný svet.
Aj školstvo bolo výborné, naše mozgy sa „skupovali“, čo dnes je len výnimka. Aj v rámci hodnotenia školstva krajín EÚ, sa Slovensko dostalo
prakticky na koniec rebríčka. Aký
šéf, taká úroveň alebo ľudovo, aký
pán, taký krám. To platilo a platí
vždy.
Mgr. Alena JAŠŠOVÁ, šéfredaktorka
0903/516 499
e-mail: obecnyzurnal@gmail.com

DELUKS - Originálna dámska móda pre ženy všetkých vekových skupín
www.sofistyle.sk
0917 252 214
- SOFI Style
Hlavná 22, Štúrovo (vedľa DM)
- SOFI Style
Letomostie 1D, Nové Zámky
- Deluks Butik
SNP 14, Šurany
Otváracia doba:
pondelok-piatok 9:00-17:00
Sobota 9:00-12:00

V butiku Deluks v Šuranoch nájdete široký sortiment štýlového dámskeho oblečenia.
Od krásnych šiat, cez blúzky až po veľký výber kvalitnej spodnej bielizne a doplnkov
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• ELEKTRICKÉ PRÍPOJKY
• DOMOVÉ INŠTALÁCIE
• BLESKOZVODY
• VÝROBA ROZVÁDZAČOV nn
• REVÍZIE

Elektromontáž

Predajňa: SNP 143, Šurany tel.: 0903 569 436
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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

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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► Názory opýtaných a ďalších občanov, ktorí poskytujú informácie do periodika, nemusia byť totožné s názormi vydavateľstva a NEMOŽNO ich teda spájať.
Časopis odzrkadľuje postoje, názory čitateľov a ďalších občanov, v súlade s ich právom na slobodný prejav a poskytuje im len tlačový priestor na vyjadrenie
svojich myšlienok. Vydavateľ neznáša prípadné právne, resp. trestné následky, ktoré by mohli svojimi názormi, či prejavmi spôsobiť inej osobe, skupine osôb,
organizácii. Každý prispievateľ- občan je na uvedené riziko upozornený, čím sa vydavateľstvo chráni pred prípadnou občianskoprávnou a trestnoprávnou zodpovednosťou za následky, ktoré by mohol občan, dopisovateľ, svojou výpoveďou, názorom, listom, či inou informáciou spôsobiť inej osobe, či skupine osôb,
organizácii. Prípadné náhrady za škody (zneváženie dobrého mena, urážka na cti) spôsobené vyjadrením občianskeho názoru na problém, postoj, si dotknutý
subjekt preto nemôže uplatňovať voči vydavateľstvu. Jedine v tom prípade, že by tento názor vyjadril pracovník vydavateľstva.

Ročník VI., číslo 3, vyšlo v októbri 2021, ďalšie vydanie časopisu bude v februári 2022. Nepredajné.
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Obec Hul

Vážení čitatelia, milí občania,

prežili sme ďalší, pre mňa osobne trošku rozpačitý rok, v znamení pandémie. Aj
keď sa opatrenia v máji trochu uvoľnili, stále to nebolo ako „za starých čias“. Mnohé
tradičné podujatia sa neuskutočnili, čo nás veľmi mrzí. Koniec roka opäť prináša
množstvo otáznikov a obáv. Napriek tomu verím, že nový rok bude lepší, bez obmedzení a budeme môcť robiť veci, na ktoré sme boli zvyknutí. Rád by som vyslovil
poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na chode obce, vedeniu a zamestnancom
školy a tiež spoločenským organizáciám v obci. V novom roku želám všetkým hlavne
veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania a rodinnej pohody. Zároveň by som rád
poprosil o dodržiavanie opatrení, trpezlivosť a ohľaduplnosť, aby sme sa mohli vrátiť
k normálnemu životu.
Ivan Šeben, zástupca starostu obce

Aj napriek pandémii to v základnej škole v Hule žije

Deň zdravej
výživy

Školský rok 2021/2022 sme slávnostne
otvorili 2. septembra 2021 na nádvorí našej školy. Privítali sme 12 prváčikov, čo
nás nesmierne teší. Začali sme pracovať s
chuťou od samého začiatku. Hneď v septembri sme so žiakmi II. druhého stupňa
absolvovali exkurziu kultúrnych pamiatok
vo Sv. Antone a v Banskej Štiavnici. Do
vyučovacích predmetov sme implementovali aktivity ako: Európsky deň jazykov,
Deň zdravej výživy, Športový deň a naďalej pokračujeme úlohami a aktivitami na

Deň zdravej výživy

obhájenie titulu získaného v roku 2019 - Zelená škola, tentokrát témou Zeleň a ochrana prírody. V projekte Záložka spája školy máme partnerskú školu v Holíči, a taktiež sme odoslali dve výtvarné práce na tému „Mars – náš druhý domov“.
Október sme odštartovali kultúrno-dejepisným vystúpením

Exkurzia v Banskej Štiavnici

Naši dvanásti prváčikovia

„Od veľkej Moravy po Ľudovíta Štúra“.
Takže aj napriek pandemickej situácii
naša škola žije, dodržiavaním protipandemických opatrení sa vyhýbame
dištančnému vzdelávaniu, pretože deti
patria jednoznačne do školy. „Naša
škola je jedna veľká rodina, kde sa
máme všetci veľmi radi a každý deň sa
na seba tešíme“.
Mgr. Martina Kišová,
riaditeľka ZŠ s MŠ Hul
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V Hule vznikne budúci rok areál oddychu pre väčších aj menších
Nájsť na dedinách ideálne miesto, kde by mali deti možnosť poriadne
sa vyšantiť a kde by si aj dospelí prišli na svoje, je niekedy náročné. Jedno takéto miesto však vznikne budúci rok v obci Hul v bývalom areáli
kaštieľa. Projekt je zameraný najmä pre deti, ktoré nemajú v obci možnosť sa aktuálne niekde zahrať. „Pre výstavbu detského ihriska sme sa
rozhodli predovšetkým preto, že v obci nemáme podobný priestor pre
deti. Ihrisko pri materskej a základnej škole slúži len deťom, ktoré ich
navštevujú a v popoludňajších hodinách nie je prístupné verejnosti,“
vysvetľuje Ivan Šeben, zástupca starostu obce. Aktuálne bol v areáli odstránený starý plot, aby bol tento priestor prístupný naozaj pre
všetkých, ktorí by si tu chceli spríjemniť pobyt na čerstvom vzduchu.

Aj preto tu bude osadených dvanásť lavičiek, deti budú mať k dispozícii detské preliezky s množstvom herných prvkov a vysadená bude aj
trávnatá plocha. Toto všetko bude realizované s finančnou podporou
Nitrianskeho samosprávneho kraja. „Ak vyčerpáme danú dotáciu, z
vlastných zdrojov potom plánujeme zakúpiť ešte pingpongový stôl a
posilňovacie stroje na precvičenie celého tela, keďže priestor je naozaj
rozľahlý a dá sa všestranne využiť,“ dodáva Ivan Šeben. Areál oddychu
s lavičkami, detským ihriskom a workoutovými prvkami v prostredí
kvitnúcej lúky tak bude určite lákadlom pre menšieho aj väčšieho obyvateľa Hulu.

Ulica Juraja Holčeka sa dočká rekonštrukcie cesty až po výstavbe optickej siete
Cesta na ulici Juraja Holčeka je nepochybne dôležitou prístupovou cestou do centra obce a aj k samotnému obecnému úradu.
Aj preto sú s jej súčasným stavom nespokojní viacerí občania.
Hoci obec Hul plánovala v uplynulých dvoch rokoch jej rekonštrukciu, ako hovorí zástupca starostu Ivan Šeben, sú limitovaní dvomi vecami: „V prvom rade je to kanalizácia a v druhom
rade celoplošná výstavba optickej siete verejnej elektronickej
komunikácie.“ S výstavbou optickej siete začne spoločnosť Slovak Telekom v krátkej dobe, a aj preto vydala obec povolenie
na rozkopávku chodníkov a častí ciest. Jej účelom je zabezpečiť

poskytovanie vysokorýchlostných elektronických služieb, ako
je internet, telefón či digitálna televízia. „S rozkopávkou sa najskôr začne na vedľajších uliciach a nakoniec príde na rad Hlavná ulica. Prosíme o trpezlivosť, daná spoločnosť bude všetko
prioritne riešiť pretláčaním, aby sa neurobili extrémne zásahy
do mostíkov alebo predzáhradiek občanov,“ objasňuje zástupca
starostu. „V prípade, že sa toto zrealizuje, tak by obec pristúpila
k oprave cesty Juraja Holčeka, a to od železničného priecestia
smerom k obecnému úradu.“

Obec Hul začala s rekonštrukciou domu nádeje
Dom smútku, resp. Dom nádeje, ako ho v obci Hul volajú, bol
postavený v roku 1981. Od jeho
výstavby tak ubehlo už presne 40
rokov, a aj preto si zaslúži kom-

pletnú rekonštrukciu. S tou sa začalo už v mesiaci október. V prvej
fáze boli vymenené hlavné dvere
a okná za plastové, čo bola jedna
z najväčších investícií. V ďalšej fáze sa pristúpi k celkovej
rekonštrukcii, ktorá bude zahŕňať novú fasádu, osvetlenie,
nové sociálne zariadenia a
chladiace boxy. Takisto je naplánované nové oplotenie za
Domom nádeje, kde bude súčasne neskôr vysadená zeleň,
aby sa toto miesto poslednej
rozlúčky stalo skutočne dôstojným.
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Úľany nad Žitavou

Vážení občania,

aj v tomto jesennom „dožinkovom“ období sme pre vás
pripravili obsah do nového čísla Žurnálu z našich obcí. S príchodom jesene sa príroda
zafarbí pestrými farbami a čas akoby plynul rýchlejšie. Aj napriek tomu nepoznám
lepšie ročné obdobie k spomínaniu a hodnoteniu roka.
Hlavnou témou tohto roka bolo odpadové hospodárstvo obce. Zaviedli sme množstevný zber odpadu a úspešne sa nám podarilo znížiť množstvo komunálneho odpadu
o 40 % oproti minulému roku, od 15. októbra sa začali rozdávať kompostéry pre domáce kompostovanie a bude sa v tom pokračovať dovtedy, pokiaľ kompostéry nedostanú
všetci, ktorí kompostovať chcú. Nielen tí občania, ktorí prejavili záujem kompostovať
začiatkom roka, ale aj všetci ostatní, ktorí si to počas uplynulého obdobia rozmysleli.
Kompostérov máme dosť. Ku koncu roka budeme v rámci odpadového hospodárstva
ešte riešiť kuchynský odpad tak, ako to bolo v predchádzajúcich číslach časopisu avizované. Druhou veľkou témou v tomto roku bol rozvoj sociálnych služieb v obci. Od
apríla má obec k dispozícii dve sociálne pracovníčky, ktoré podľa mňa vykonávajú
svoju prácu výborne. Pomáhajú našim starším občanom s vybavovaním najrôznejších
potvrdení (napr. potvrdenia o odkázanosti, vdovecké, potvrdenia o ZŤP, ale aj rôzne
finančné dotácie od štátu). Pomáhajú pri výchove detí zo sociálne slabších rodín a
zároveň zabezpečujú hmotné dary pre tieto rodiny. Do tímu sociálnych pracovníkov
nám pribudnú aj dve opatrovateľky, nakoľko sme získali na ne dotáciu z operačného
programu Ľudské zdroje. Koncom roka by mala byť rozbehnutá ďalšia sociálna služby - Prepravná služba. V tomto roku bude dokončená voľná WiFi v obci. Vláda nám
v tomto projekte, po troch rokoch, ukončila kontrolu verejného obstarávania, a teda
ho môžeme konečne realizovať. Začiatkom roka bol vyhlásený oznam, aby občania
požiadali o zmenu územného plánu obce, ak by tento územný plán potrebovali zmeniť. Všetky žiadosti máme zozbierané a pripravujeme všetky formálne kroky k tomu, aby sme v januári budúceho roka mohli požiadať o dotáciu na zmenu územného plánu a
následne územný plán obce zmenili. Záverom by som chcel poďakovať všetkým našim skôr narodeným občanom za ich celoživotnú
prácu a za hodnoty, ktoré svojou prácou vytvárali aj v našej obci. Dovoľte mi zaželať vám veľa zdravia, šťastia a spokojnosti v kruhu
vašej rodiny a priateľov.
Ing. Rudolf Frýželka, starosta obce Úľany nad Žitavou

Folklórny súbor Úľančanka vystúpil aj vo Vrábľoch
Hoci je aj tento rok poznamenaný mnohými obmedzeniami z dôvodu ktorú 20. septembra organizovala miestna Základná organizácia SZZ.
Covidu, v dôsledku čoho kultúra trochu stagnovala, predsa len sa našli „Aj týmto by sme chceli povzbudiť našich občanov a vyzvať ich, aby si
odhodlaní ľudia, ktorí neváhali s organizáciou kultúrnych, spoločen- viac vážili takéto akcie a zúčastnili sa vo väčšom počte. Aj keď tento rok
ských či športových podujatí. Aj vďaka tomu sa mohli na viacerých z nich nebolo tých vystúpení veľa, o to viac sme ich robili zo srdca. Veľmi nás
členovia folklórneho súboru Úľančanka zúčastniť. V nedeľu 15. augusta však mrzí, že máme v rámci obecného zastupiteľstva vytvorenú kultúrnu
spríjemnili svojím spevom akciu „Šport bez hraníc“, ktorú organizovala a športovú komisiu, ktorá by mala zabezpečovať kultúru v obci. Konali
v areáli ZŠ v Kostolnom Seku Základná organizácia SZZP v Šuranoch. sa rôzne športové akcie, turnaje a boli by sme ich radi spríjemnili svoĎalším príjemným podujatím bola účasť na prehliadke folklórnych jím spevom, aby ľudia vedeli, že kultúra v našej obci celkom nevymizla.
skupín v meste Vráble pri príležitosti 25. výročia založenia organizácie Dúfame, že sa to zlepší a naši občania si pozrú naše vystúpenia u nás
Jednota dôchodcov Slovenska vo Vrábľoch. Na prehliadke sa zúčastnilo doma a nebudeme tešiť svojím spevom len občanov v okolitých obciach
12 speváckych súborov, a to nielen z Vrábeľ, ale aj zo širokého okolia. a mestách. Radi by sme sa však poďakovali obecnému úradu a pánovi
„Bola tu veľmi príjemná atmosféra a veselá nálada v nás zanechala pek- starostovi za poskytnutie priestorov na skúšky súboru a aj za to, že nás
né spomienky na túto akciu,“ hovorí Veronika Fialová, predsedníčka ZO sprevádza na vystúpeniach,“ dodáva Veronika Fialová.
JDS v Úľanoch nad
Žitavou. Občerstvenie a výborný guláš
takisto pridali na
spokojnosti všetkých
účastníkov prehliadky, ktorá síce nebola
súťažná, ale všetky
súbory si domov odnášali pamätné predmety. Nedeľné popoludnie spríjemnili aj
samotným ÚľančaČlenovia folklórneho súboru Úľančanka vystúpili aj na Výstave ovocia, zeleniny a kvetov
nom na Výstave ovocia, zeleniny a kvetov,
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Poľovníci vyzývajú návštevníkov revíru na dodržiavanie
nariadení počas blížiacich sa poľovačiek

Aj napriek protipandemickým
opatreniam, ktoré nás opäť zastihli na začiatku roka 2021, sa
poľovnícke združenie snažilo
fungovať tak, aby plán činnosti
na rok 2021 bol priebežne plnený.
Prvoradou činnosťou poľovníkov
bola starostlivosť o zver hlavne
v prvých chladných mesiacoch
roka, kde bola drobná zver prikrmovaná jadrovým krmivom
a kŕmnou repou. Taktiež bola
drobná zver chránená pred predátormi odlovom škodnej zveri, V Hrubom háji sa objavil
aj klenot našej prírody
hlavne líšok. Už v jarných mesiaDudok chocholatý
coch sme začali s budovaním a
opravami poľovníckych posedov,
krmelcov a taktiež dosádzaním poškodených stromov vo vysadených vetrolamoch, ktoré už teraz tvoria prirodzený biotop a biokoridor pre zver a živočíchy. Veľmi nás potešilo vidieť klenot našej
prírody Dudka chochlatého, ktorý sa u nás v minulosti vyskytoval
Lesné cesty boli kvôli polámaným
vo vyššom počte. Aj výskyt tohto vtáka nám ukázal, že sa uberáme
Stavba nového posedu D6
stromom nepriechodné
správnym smerom, a preto sa vytváraniu prvkov ekologickej stability chceme venovať aj v budúcnosti. Podarilo sa nám uskutočniť
aj jarné sčítanie zveri, ktoré sa v roku 2020 nekonalo. S výsledkom
sčítania sme boli iba čiastočne spokojní kvôli dlhodobému nízkemu stavu
bažanta poľného. Tento pretrvávajúci úkaz je spôsobený viacerými faktormi. Jeden z hlavných sú lány monokultúr s veľkou rozlohou, ich chemická
ochrana a strata prirodzeného biotopu, a tiež neustále vyrušovanie celého
revíru návštevníkmi aj s neovládateľnými psami, vypustenými v chotári navoľno v čase hniezdenia bažantov. Bohužiaľ, s touto problematikou voľne
pustených psov sa stretávame roky a situácia je z roka na rok horšia. Všetky tieto aspekty poukazujú na jeden dôležitý fakt a to je úplné vytratenie
bažanta, tak ako poslednej jarabice po záplavách v roku 2010. Aj napriek
veľkému dopytu sa nemohol uskutočniť každoročný Poľovnícky deň, najmä
kvôli covidovým obmedzeniam. V prvom augustovom týždni sa prehnala
Hrubým hájom silná veterná smršť, ktorú si nepamätajú ani najstarší poľovníci. Stromy boli vylámané na lesných cestách, ktoré boli nepriechodné.
Po odsúhlasení zástupcu lesov Slovenskej republiky sme lesné cesty spriechodnili. Blíži sa čas poľovačiek na drobnú zver, a preto by som chcel apelovať na vás, občanov, návštevníkov prírody a poľovného revíru, rešpektujte
vyhlásenia v miestnom rozhlase o konaní poľovačiek, ktoré sa budú konať v
mesiacoch november a december.
V auguste sa prehnala Hrubým hájom silná veterná smršť
Vojtech Vitek, predseda PZ Hrubý háj

Žiaci si pripomenuli Svetový deň zdravej výživy

Žiaci Základnej školy s materskou školou v Úľanoch nad
Žitavou si každoročne v októbri pripomínajú Svetový deň
zdravej výživy, ktorá je dôležitá pre zdravý vývoj nielen
detí, ale aj dospelých. Žiaci si priniesli do školy rôzne

druhy ovocia a zeleniny, na ktorých si pochutili počas desiatovej prestávky. Pani kuchárky zo školskej jedálne im tiež pripravili chutné zdravé nátierky. Zaujímavosti o zdravej strave si
žiaci mohli vypočuť v rozhlasovej relácii a prečítať na nástenke
vo vestibule školy. Aj takýmto spôsobom sa škola snaží u detí
podporovať zdravý životný štýl.
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Nádherná, pestrá, bohatá a rôznorodá – taká bola tento rok
Výstava ovocia, zeleniny a kvetov v Úľanoch nad Žitavou
Organizáciu výstavy, ktorá sa konala 19. septembra v priestoroch Kultúrneho centra, mali na starosti už tradične naši úľanskí záhradkári, resp. záhradkárky, ktoré sa zaslúžili o skutočne krásne naaranžované expozície tohtoročnej úrody. Plody tohtoročnej jesene, ktoré dopestovali Úľančania vo svojich vlastných záhradách, požehnal po druhej sv. omši farár našej obce vdp. Milan Šuliak a popoludní
prišli výstavu spestriť svojím spevom členovia folklórneho súboru Úľančanka. Aj žiaci miestnej základnej školy sa do výstavy zapojili,
a to svojimi peknými kresbami a originálnymi jesennými výtvormi. Celkovo bolo vystavených 48 exponátov od 23 vystavovateľov. Do
súťaže o najkrajšie jablko a hrušku dediny bolo prihlásených 42 vzoriek jabĺk od 13 vystavovateľov a 13 hrušiek od 10 vystavovateľov.
Plodmi svojej práce obohatilo výstavu celkovo 28 rôznych vystavovateľov a navštívilo ju 192 občanov. Okrem toho bola súčasťou výstavy po prvýkrát súťaž o najkrajšiu predzáhradku, balkón či okrasný záhon, ktorá trvala počas celého leta a ktorej víťaz bol vyhlásený práve na septembrovej výstave. A keďže je lepšie raz vidieť, ako stokrát čítať, pozrite si najkrajšie kúsky tohtoročnej úľanskej úrody:

Tohtoročnú úrodu požehnal po sv. omši vdp. Milan Šuliak

Záhradkárky a organizátorky tohtoročnej výstavy - zľava:
Michaela Vachová, Katarína Burkušová a Simona Filagová

V Úľanoch nad Žitavou je pre občanov k dispozícii terénna
opatrovateľská služba aj sociálna rehabilitácia

Terénna opatrovateľská služba sa poskytuje občanovi s trvalým pobytom v našej obci, ktorý je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby v úkonoch
sebaobsluhy, pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť, pri základných sociálnych aktivitách alebo potrebuje dohľad. Cieľom opatrovateľskej
služby je pomáhať klientom /prijímateľom sociálnej služby/ pri úkonoch, ktoré sami nezvládnu. Opatrovateľka je osoba, s pomocou ktorej klient
môže existovať vo svojom domácom prostredí, ktorá zabezpečuje niektoré úkony /nákupy, vynášanie smetí, úhrady na pošte/, ktorá mu pomôže
pri hygienických úkonoch, kŕmení, prechádzke, podávaní liekov, sprevádza ho k lekárovi, urobí
bežné denné upratovanie a pod. Je to teda človek, ktorý je počas dohodnutej doby k dispozícii
klientovi a jeho potrebám. Táto služba sa poskytuje klientovi v jeho prirodzenom prostredí, čo je
pre mnohých tou najlepšou alternatívou. Sociálna rehabilitácia je zameraná na to, by mal človek
zabezpečené také zručnosti a schopnosti, ktoré mu umožnia čo najlepšie fungovanie v prostredí,
kde žije. Hlavným cieľom sociálnej rehabilitácie je zabezpečiť prijateľný tréning všetkých rozhodujúcich činností prijímateľa sociálnych služieb. Poslaním sociálnej rehabilitácie je poskytovanie
podpory pri získavaní čo najvyššej miery sebestačnosti a integrácie do spoločnosti. Má slúžiť na
zabránenie zhoršeniu zdravotného stavu, zabezpečenie ekonomickej nezávislosti a na vyvolanie
pozitívnych zmien v živote. Obe tieto služby, terénna opatrovateľská služba a sociálna rehabilizácia, poskytuje obec Úľany nad Žitavou od 1. októbra a pre prijímateľov terénnej opatrovateľskej
služby je momentálne k dispozícii jedna terénna opatrovateľka. Pre viac informácií o týchto
službách môžu občania kontaktovať terénnu sociálnu pracovníčku Mgr. Katarínu Burkušovú.
Tel.: +421 911 983 633, E-mail: soc.sluzby@ulanynadzitavou.sk
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Obec Úľany nad Žitavou rozdá domácnostiam
približne 200 záhradných kompostérov
Viete, ktorého odpadu
je v smetných nádobách
najviac? Nie je to ani
plast, ani plechovky či
kov. Podľa mnohých fyzických analýz odpadu v
nádobách, ktoré posielame na skládky, má najväčšie zastúpenie biologicky rozložiteľný odpad.
Tvorí priemerne 40%
toho, čo vyhadzujeme,
v obciach aj v mestách.
Bioodpad je najťažšia a
zároveň najproblematickejšia zložka odpadu v
čiernych kontajneroch.
Práve on spôsobuje v
týchto kontajneroch zápach a láka hlodavce. Okrem toho spôsobuje vznik metánu a iných skleníkových plynov, ktoré môžu za globálne otepľovanie,
preto je dôležité zamedziť jeho skládkovaniu. Od 1. januára 2021 majú samosprávy na Slovensku povinnosť zaviesť zber kuchynského biologicky
rozložiteľného odpadu z domácností. Pre menšie obce s väčšinou obyvateľstva v rodinných domoch je však efektívnejšie z finančného aj praktického
hľadiska vybaviť 100% domácností kompostovacími zásobníkmi, a tým zabezpečiť splnenie výnimky pre zber bioodpadu do nádob. Pre túto možnosť sa rozhodla aj obec Úľany nad Žitavou, ktorá začala v domácnostiach najskôr s prieskumom záujmu o takýto typ nakladania s bioodpadom a
na sociálnej sieti občania niekoľko týždňov pravidelne získavali cenné informácie a rady ohľadom správneho kompostovania. „Momentálne máme
190 občanov, ktorí v prieskume vyjadrili svoj záujem v prieskume, no chceli by sme, aby tých ľudí bolo viac,“ hovorí starosta obce Ing. Rudolf Frýželka. „Pevne veríme, že sa množstvo bioodpadu v zmesovom komunálnom odpade zníži a občania nájdu v kompostovaní mnohé výhody.“ Menej
skládkovaného odpadu totiž môže pomôcť ušetriť obci väčšie množstvo peňazí. Odmenou občanom bude zasa prázdnejšia nádoba na zmesový
odpad a tiež hnojivo, ktoré každoročne z kompostéra získajú. Kompostéry budú dostávať občania zadarmo a vyzdvihnúť si ich môžu na obecnom
úrade od 15. októbra.

Dobrovoľní hasiči dostali od
rakúskej spoločnosti cenný dar

Už tomu budú pomaly dva roky, čo v Úľanoch nad Žitavou
našiel svoje miesto a uplatnenie Dobrovoľný hasičský zbor.
Jeho členovia už neraz zasahovali pri lokálnych povodniach
a svoju pomoc poskytli občanom aj pri distribuovaní a šití
rúšok. O to viac ich v týchto dňoch teší, že za svoju obetavosť a snahu dostali pre svoju ďalšiu činnosť hodnotné vybavenie: ochranné prostriedky (FFP2, dezinfekcia), nosidlá
a najmä zásahové oblečenie a prilby. Toto všetko im začiatkom októbra odovzdali zástupcovia Rakúskej spoločnosti
Alberta Schweitzera (Österreichische Albert Schweitzer
Gesellschaft). Tento hodnotný dar pre úľanských dobrovoľných hasičov sprostredkoval rodák z obce Ivan Chudý,
ktorý je súčasne delegátom tejto spoločnosti za Slovensko.
„Dané vybavenie nie je nové, ale všetko je v slušnom a zachovalom stave, a keď nemáte nič, aj to málo pomôže,“ povedal. Spokojnosť vyjadril aj samotný riaditeľ ÖASG Prof.
Steiner: „Dostalo sa nám veľmi priateľského uvítania a
dúfame, že budeme môcť spoločne uskutočniť opäť takúto
akciu aj v budúcnosti.“ Úľančania si túto vzácnu návštevu
zo zahraničia uctili venovaním zaujímavých kníh a obľúbených produktov z tunajšieho regiónu, ktoré im za celú obec
odovzdal starosta Ing. Rudolf Frýželka. Rakúski hostia zároveň prisľúbili pomoc obci aj v iných veciach, a to najmä
pokiaľ ide o sociálnu oblasť a zdravotné pomôcky pre chorých či sociálne slabších občanov.

„Wifi pre Teba“
V posledným období sme svedkami toho, že silnejúca informatizácia prináša nevyhnutnú potrebu byť väčšinu času online, aby sme mali prehľad o všetkom, čo sa vo
svete deje. Prístup k internetovej sieti sa tak stal viac-menej nevyhnutnosťou. Ešte
v roku 2018 sa obec Úľany nad Žitavou zapojila do výzvy na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok na projekt Wifi pre Teba, v ktorom bola úspešná.
Projekt však tri roky
stagnoval a až teraz
naň obec obdrží
spomínané financie. V Úľanoch nad
Žitavou sa tak aktuálne vybuduje osem
externých prístupových bodov a jeden interný, a to na
miestach so zvýšenou koncentráciou
obyvateľov. Umiestnenie prístupových
bodov bude preto v
týchto daných lokalitách: obecný úrad
a park, autobusová
zastávka na konci
obce, cintorín, autobusová zastávka pri
ZŠ, park pred bytovkami, železničná stanica a k nej
priľahlá autobusová
zastávka. Poskytnutie služieb, resp. pripojenie pre občanov
Mapa pokrytia
a návštevníkov obce
„Wifi pre teba“
bude bezplatné a
pôjde o širokov Úľanoch nad
pásmové pripojenie
Žitavou
s minimálnou rýchlosťou 30 Mbit/s.
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§ Nečakane mi zomrel manžel,
nezanechal závet... §

Nečakane mi zomrel manžel, nezanechal závet ani žiadnu poslednú vôľu, bol majiteľom eseročky. Po
smrti som však ostala bez nejakých inštrukcií aj bez peňazí, nakoľko s účtom neviem hýbať, keďže som
nebola konateľkou. On bol jediným konateľom s.r.o. Veľmi by ma zaujímalo, aké budú ďalšie postupy, čo
mám vlastne spraviť, čo mi vyvstáva zrejme ako dedičovi zaplatiť, aké inštitúcie informovať, aké povinnosti vyvstávajú prípadne pre deti, zamestnancov atď. V týchto záležitostiach sa dosť slabo orientujem,
prosím Vás, skúste ma nasmerovať, čo je prvoradé, najnutnejšie, na koho sa obrátiť, aby som sa nevystavila zbytočne nejakým pokutám, kedy budem môcť s účtom hýbať, pretože ako rodina sme prakticky zostali bez príjmu a podpisový vzor ja nemám, takže sú ohrozené aj výplaty zamestnancov. Smrť partnera
bola veľmi nečakaná (tragická), takže nás to zasiahlo všetkých. Som aj dosť zo všetkého vynervovaná,
veľmi budem vďačná za vyčerpávajúcu odpoveď, ktorá mi pomôže.
Advokát odpovedá:
Podľa popísanej informácie by ste ako zákonní dedičia po
zomretom manželovi (ďalej len tzv. “poručiteľ“) mali dediť v
prvej dedičskej skupine Vy a deti poručiteľa. Každý z uvedených
dedičov by mal dediť rovnakým dielom.
V prvom rade je potrebné ustáliť, či sa už začalo dedičské konanie po poručiteľovi alebo nie. Konanie o dedičstve môže začať
miestne príslušný súd na návrh dediča, alebo aj bez návrhu. Na
konanie o dedičstve je miestne príslušný súd, v ktorého obvode:
a) mal poručiteľ v čase smrti adresu trvalého pobytu,
b) sa nachádza majetok poručiteľa, ak nie je daná príslušnosť
podľa písmena a),
c) poručiteľ zomrel, ak nie je daná príslušnosť podľa písmena
a) alebo písmena b).
Pokiaľ už súd začal konanie o dedičstve po poručiteľovi, je potrebné informovať sa telefonicky alebo osobne na infocentre
príslušného súdu na spisovú značku predmetného konania a
súčasne o uvedenie,
ktorý notár bol súdom
poverený do konania,
aby vo veci konal a rozhodoval.
Pokiaľ ešte konanie o
dedičstve po poručiteľovi nezačalo, odporúčame Vám ako dedičovi
podať návrh na začatie
konania o dedičstve po
poručiteľovi na miestne príslušný súd, podľa
kritérií uvedených vyššie.
Vami popísaná situácia
bohužiaľ, nie je ojedinelá, avšak zákonodarca s ňou našťastie
v právnej úprave počítal. Pokiaľ by mala v
spoločnosti obchodný
podiel okrem poručiteľa aj iná osoba, táto osoba by mala zabezpečiť ustanovenie a vymenovanie nového konateľa, ktorý
bude ďalej viesť spoločnosť. Ak by však bol poručiteľ jediným
spoločníkom spoločnosti, vzhľadom na potrebu zabezpečenia
vedenia predmetnej obchodnej spoločnosti a aj vzhľadom na
možnosť zdĺhavosti samotného dedičského konania, by sme
Vám ako dedičke odporúčali podať na súd buď spolu s návrhom

na začatie dedičského konania alebo pokiaľ bol už poverený notár, tak priamo danému notárovi návrh na ustanovenie správcu
dedičstva v časti týkajúcej sa obchodného podielu poručiteľa
vo Vami uvedenej spoločnosti s ručením obmedzeným. Za
správcu dedičstva alebo jeho časti ustanoví súd najmä osobu
z okruhu dedičov alebo z okruhu osôb blízkych poručiteľovi.
Je preto na Vás, či budete žiadať o ustanovenie za správcu časti
dedičstva týkajúcej sa obchodného podielu Vás, alebo inú blízku osobu poručiteľa, ktorá však s takýmto ustanovením musí
súhlasiť (a táto osoba musí mať Vašu plnú dôveru, keďže bude
oprávnená vymenovať nového konateľa). V tejto súvislosti by
sme Vám odporúčali, aby ste ešte pred ustanovením do funkcie
správcu dedičstva odkomunikovali vzniknutú situáciu s účtovníkom spoločnosti, s dotknutými úradmi (zdravotné poisťovne,
sociálna poisťovňa, a pod.) ako i so zamestnancami spoločnosti a oznámili im podanie návrhu. Následne po ustanovení do
funkcie súdom je správca dedičstva povinný vykonávať úkony
nevyhnutné na zachovanie majetkových hodnôt patriacich do
dotknutej časti dedičstva (teda v tomto
prípade na zachovanie
majetkovej hodnoty
obchodného podielu), a to v rozsahu vymedzenom
súdom.
Prvým krokom, ktorý
by sme odporúčali
vykonať po ustanovení za správcu je vydať
písomné rozhodnutie
spoločníka, ktorým
vymenujete nového
konateľa spoločnosti,
ktorý už bude následne vykonávať všetky
potrebné úkony na
zabezpečenie chodu a
obchodného vedenia
spoločnosti, vrátane
vyporiadania záväzkov spoločnosti tak voči orgánom verejnej
moci, obchodným partnerom, ako i voči zamestnancom spoločnosti. V konečnom dôsledku, nakoľko sa jedná o nie práve
najjednoduchší proces, dovoľujeme si Vám odporučiť, aby ste
sa v danej veci obrátili priamo na advokáta, ktorý Vám bude
vedieť zodpovedať Vaše ďalšie prípadné otázky a pomôcť Vám s
jednotlivými krokmi.

32 Žurnál z našich obcí

„...časopis, ktorý osloví občana...”

„úspešní potrebujú prezentáciu na úrovni...“
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Chcete aj vy zviditeľniť
vašu firmu, živnosť?
Staňte sa inzerentom
v našom Žurnále z obcí...!
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www.zurnaly.sk

z našich obcí...

ROČNÍK III. FEBRUÁR 2018

Časopis občanov, obcí, inštitúcií a firiem okresu Nové Zámky

str.6.

ciach
Motorkársky ples v Komjati
manželia Kelemenoví
- hlavní organizátori

Poľovnícky ples v Šuranoch

str.16.

Školský ples v Huli

Mojzesovo

Rastislavice

Poľovnícky
ples v Moj

zesove

V našom
regióne
sa plesalo
a
hodovalo
jedna
radosť...

Hul

3

z našich obcí...

ŽURNÁL

z našich obcí...

ROČNÍK IV. OKTÓBER 2019 Časopis občanov, obcí, inštitúcií a firiem okresu Nové Zámky
„Ak sa chcete
zabaviť a
súčasne pritom
schudnúť, určite
navštívte naše
FITKO v obci
Hul“, hovoria
Zuzka
Krajmerová a
Saša Porubská
V Mojzesove si uctili seniorov
str.26
a ocenili darcov krvi /str.17

str.11.

ŽURNÁL2
www.zurnaly.sk

z našich obcí...

ROČNÍK IV.

JÚN 2019

Časopis občanov, obcí, inštitúcií a firiem okresu Nové Zámky

V októbri sa Mojzesovo
zúčastnilo festivalu
„Podhájske dni klobás a
tradičných špecialít“,
kde vynikajúco bodovalo
str. 20.

Komjatické fašiangy mali
vynikajúcu atmosféru str.10.

„Vďaka finančnej podpore mesta majú Šurany
nový RTG prístroj“ hovorí primátor mesta
Šurany Ing. Marek Oremus str.16.

Úľanskú jeseň spestrili
druhú októbrovú
sobotu Tekvicové
slávnosti /str.23

Ples v Jatove slávnostne
otvorili príhovormi starostka
obce Adriana Matúšeková
a riaditeľka ZŠ s MŠ Jatov
Mgr. Silvia Antalová

str.34.

Jatov

www.zurnaly.sk

ROČNÍK III. OKTÓBER 2018 Časopis občanov, obcí, inštitúcií a firiem okresu Nové Zámky

„Podarilo sa nám splatiť väčšinu dlhov
a navýšiť obecný rozpočet,“ hovorí
starosta obce Úľany nad Žitavou
Ing. Juraj Ostrožlík.
10. novembra 2018 opätovne
kandiduje na svoju funkciu str.5.

str.20.

Lipová

ŽURNÁL
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www.zurnaly.sk

Komjatice

Šurany

Peter Hlavatý je starostom obce
Komjatice už 8 rokov.
Svoju obec hodnotí takto... str.17.

Mojzesovo

Rastislavice

Lipová

Miestny spolok Slovenského
červeného kríža v Rastislaviciach
plní dôležité poslanie str.7

„Narodil som sa v Rastislaviciach, celý život tu
žijem so svojou rodinou a jediný môj záujem a cieľ
je urobiť z Rastislavíc obec, kde sa ľuďom dobre
žije“ prezradil o svojich zámeroch Miroslav Juhász,
starosta Rastislavíc str.9.

Jatov

Hul

Komjatice

Šurany

Tradičná súťaž vo varení gulášu
v Ondrochove dopadla výborne /str.10

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

Úľany n/Ž

Rastislavice

Lipová

V Komjaticiach krstili CD folklórnej speváckej
skupiny Komňackí mládenci /str.6
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