1

www.zurnaly.sk

ŽURNÁL

z našich obcí...

ROČNÍK VII.

FEBRUÁR 2022

Ukážka kompostovania
u predsedu záhradkárov
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viac ako 200
stravníkov /str.28
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„Samospráva obce Dvory nad Žitavou sa
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Salónky a vianočný
darček pre 70
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starosta
PhDr. Miloš Rybár
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Starosta
Úľan nad Žitavou
Ing. Rudolf Frýželka
je iniciátorom
myšlienky spoločnej
cyklotrasy pre obce
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/str.4
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„...časopis, ktorý osloví občana...”

Aktuálne hovoríme s poslancom Mestského zastupiteľstva v Šuranoch JUDr. Romanom Porubským

„Mám pocit, že ľudia v našom meste strácajú
prehľad o tom, aký účel má samospráva plniť.“

• Vstúpili sme do posledného roka volebného obdobia, ako
a čím žije mesto Šurany podľa pocitov a názorov obyvateľov?
- Ak dovolíte, nateraz sa vyjadrím všeobecne. Pocity a názory
občanov mesta Šurany sú na situáciu v meste rôzne. Myslím
si, že ľudia v tomto volebnom období očakávali od mesta viac,
ako im doteraz bolo ponúknuté, pričom vychádzam z mnohých
rozhovorov s občanmi mesta. Som presvedčený, že služby a starostlivosť mesta o svojich občanov nie sú na úrovni, akú by si
občania zaslúžili. Preto aj zo svojej pozície poslanca mestského zastupiteľstva, ako i so skúsenosťami v oblasti samosprávy
a práva, vynakladám maximálne úsilie na pomoc a podporu
občanov mesta Šurany. Mám pocit, že ľudia v našom meste strácajú prehľad o tom, aký účel samospráva má a ako jej existencia
súvisí s ich životom.
• Pandémia potrápila iste aj Šurany...
- Pandémia zasiahla nielen mesto Šurany, ale mala globálny, celospoločenský dosah. Atmosféra, ktorá nastala, je neopísateľná,
negatívne zasiahla do života každého z nás. Museli sme výrazne obmedziť sociálne kontakty, kultúrne či športové podujatia
a nedá mi nespomenúť aj na tie najhoršie a najsmutnejšie následky, ktoré so sebou pandémia priniesla. Som presvedčený,
že budúcnosť prinavráti nielen občanom mesta Šurany, ale aj
celej spoločnosti život, na aký sme boli zvyknutí ešte pred dvomi rokmi, a verím, že aj občanov Šurian čaká lepšia budúcnosť.
Prajem všetkým pevné zdravie.
• Nezabudli poslanci počas pandémie na tých najohrozenejších? Aká bola pomoc od mesta tam, kde sa to žiadalo?
- Mestá a obce boli vystavené enormnému tlaku. Uvedomoval

som si, že na jednej strane musíme zabezpečiť základné potreby našich občanov, na druhej strane pomoc zodpovedných
štátnych orgánov bola minimálna a častokrát neprehľadná. Ak
dovolíte, budem hovoriť za seba. Podieľal som sa na pomoci tým najohrozenejším, a to vo viacerých oblastiach. Mojím
prvým krokom bolo písomné vzdanie sa nároku na časť odmeny poslanca mestského zastupiteľstva na krytie strát a nákladov
vynaložených mestom v tejto situácii. Časť odmeny som použil na pomoc občanom vo forme či už zakúpenia ochranných
pomôcok (rúšok), ktoré som aj osobne rozdal najmä starším
občanom mesta, alebo na zabezpečenie iných potrieb občanov.
Zároveň som zabezpečil donáškovú službu občanom, ktorí si
nemohli z dôvodu karantény zabezpečiť základné potreby a potraviny. Mestské zastupiteľstvo prijalo tiež uznesenie, ktorým sa
schválil úver na preklenutie „pandemického“ obdobia.
• Šurančanov veľmi trápia niektoré nejasné a z ich pohľadu aj
nefér kroky primátora pri výstavbe obydlí „Na vŕšku”. Čo je
to za kauzu? Ako poslanec máte iste relevantné informácie?
- Čo sa týka krokov pri výstavbe obydlí „Na vŕšku“, mám zato, že
primátor mal byť vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci
v stavebnom konaní, pretože vo vzťahu k jeho pomeru k veci a k
účastníkom konania možno mať pochybnosť o jeho nepredpojatosti. Nie je možné sa stotožniť s myšlienkou, že v stavebnom
konaní primátor vystupuje ako spoluvlastník nehnuteľnosti,
a teda je účastníkom konania a zároveň ako správny orgán,
ktorý vo veci rozhoduje. Mám zato, že sú splnené podmienky
na povolenie obnovy konania. Analogicky obdobná situácia je
situácia, kde obec, pokiaľ je stavebníkom v zmysle stavebného
zákona, nemôže o sebe sama rozhodovať. Zároveň musím do-
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dať, že stavebné konanie viedol a v stavebnom konaní konal príslušný zamestnanec stavebného úradu mesta Šurany, ktorý mal
byť taktiež vylúčený z dôvodu pozitívnej predpojatosti, nakoľko
konal v stavebnom konaní a rozhodoval o právach a právom
chránených záujmoch svojho nadriadeného, ktorým je ako jeho
zamestnávateľ, respektíve štatutár zamestnávateľa - primátor
mesta.
• A sú známe aj iné kauzy verejných činiteľov v Šuranoch,
ktoré trápia ľudí?
- Mám vedomosť o pridelení mestského bytu mimo poradovníka, ďalej o konflikte verejného záujmu s osobným záujmom pri
prevode vlastníckych práv k nehnuteľnosti. Ostatné skutočnosti, ktoré by mohli vykazovať znaky konania v rozpore so zákonom, sú v štádiu riešenia, a preto sa k nim nateraz nebudem vyjadrovať. Som presvedčený, že zdvorilosť, transparentnosť, ako
aj rovnaký prístup nemôže byť luxus, ale nevyhnutnosť.
• Čo riešili poslanci na februárovom zasadnutí?
- Na februárovom zasadnutí sa riešil poslanecký návrh zákazu online prenosov z mestského zastupiteľstva. Podľa názoru
poslanca predkladajúceho návrh ide o diskrimináciu potencionálnych kandidátov na poslancov z radov obyvateľov, pretože nemajú takú istú možnosť ako súčasní poslanci prezentovať
svoje názory verejne, teda aby nebola vykonávaná politická reklama. Poslanci rokovali tiež o žiadosti zamestnancov Mestského bytového podniku služieb, týkajúcej sa ich nevyhovujúcich
mzdových podmienok. Poslanci zároveň neschválili návrh na
doplnenie poradovníka a pridelenie bytu žiadateľovi, nakoľko
neboli splnené podmienky pre jeho pridelenie v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany. Riešil sa
aj môj návrh na vybudovanie cyklotrasy, ktorý bol mestským
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zastupiteľstvom schválený, čo ma úprimne teší. V neposlednom rade sa riešil protest prokurátora, týkajúci sa areálu Tona
a vyberania parkovného za dočasné parkovanie motorových
vozidiel, kde som v minulosti podal na príslušnú prokuratúru
návrh na vydanie protestu, s ktorým sa prokurátorka príslušnej prokuratúry stotožnila. Mám zato, že vybraté parkovné vo
výške cca 8 000 eur bolo vybrané od návštevníkov areálu Tona
(či už občanov mesta Šurany, alebo iných miest) v rozpore so
zákonom a zakladá bezdôvodné obohatenie zo strany mesta.
Na záver kontakt na Vás, príp. hodiny pre verejnosť...
kontakt: +421 940 288 085
e-mail: info@romanporubsky.sk
web stránka: www.romanporubsky.sk
Hodiny pre verejnosť: pondelok – piatok: 16:00 – 18:00 hod.

V súvislosti s výstavbou obydlí „Na Vŕšku“ v Šuranoch, ako aj s niektorými nevyjasnenými
otázkami okolo tejto investície, sme oslovili aj primátora Šurian Ing. Mareka Oremusa.
„V zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám by som sa Vás chcela opýtať na rozhodnutie Mesta Šurany o umiestnení stavby, ktorú ste vlastnoručne podpísali. Ide o stavebný projekt 12-krát rodinný dom „Na Vŕšku”.
Medzi ľuďmi sa rozširujú informácie, že ste spoluvlastník a účastník konania, čo je, samozrejme, v rozpore s
faktom, že ste primátor Mesta Šurany, a teda ide o tzv. konflikt záujmov. Ako spoluvlastník staveniska a do roku
2020 ste boli aj vlastníkom celej parcely, na ktorej sa daný projekt realizuje, v súčasnosti ste údajne polovičným
vlastníkom tejto parcely. Aj laik, keď zhodnotí celú situáciu, tak je to prinajmenšom čudné a viditeľne sa tu naráža na porušovanie zákonov z Vašej strany ako štatutára mesta a prvého muža mesta. Nemáte ten pocit aj Vy, že
došlo k silnému zneužitiu Vášho postavenia v prospech danej veci? Mohli by ste sa nám vyjadriť k týmto našim
otázkam, aj pre našich čitateľov? Samozrejme, v zmysle zákona. Nám nejde o zbytočné zveličovanie prípadu, ani
diskreditáciu Vašej osoby, ale verejnosť má prinajmenšom právo na Vaše vyjadrenie a keďže náš časopis je oficiálnym médiom, nie súkromným názorom na sociálnych sieťach, žiadame Vás týmto o Vaše stanovisko.“
Mgr. Alena JAŠŠOVÁ, šéfredaktorka Regionálneho Žurnálu

Stanovisko primátora mesta Šurany
Dobrý deň, pani šéfredaktorka,
na základe Vášho dotazu v zmysle zákona
o slobodnom prístupe k informáciám zo dňa
16. februára 2022 zaslaného e-mailom na
moju adresu Vám dávam nasledovné vyjadrenie:
„Dňa 26.08. 2020 podala spoločnosť
ADA TRADING, s.r.o. so sídlom Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava žiadosť o vydanie stavebného povolenia
pre stavbu „Výstavba 12X Rodinný dom“.
Dňa 24.02.2021 vydalo mesto Šurany ako
miestne príslušný stavebný úrad, rozhodnutie o umiestnení stavby Číslo: 2021/8203-B „Výstavba 12x rodinný dom“ vrátane
líniových stavieb a následne dňa 17.06.
2021 rozhodnutie o povolení stavby číslo:
2021/424-03-B, ktoré bolo, v súlade so stavebným zákonom, oznámené verejnou vyhláškou. Spoločnosť ADA TRADING, s.r.o.

ako stavebník splnila všetky podmienky
podľa príslušných ustanovení stavebného
zákona na vydanie stavebného povolenia. Vzhľadom k tomu, že po preskúmaní
žiadosti o stavebné povolenie, dokumentácie a splnení zákonom stanovených
podmienok stavebného konania, neboli
splnené žiadne dôvody na zamietnutie
žiadosti o vydanie stavebného povolenia, stavebný úrad stavebné povolenie
vydal. V súvislosti s vlastníctvom pozemkov parc. č. 610/1 a 610/2 nachádzajúcich
sa v katastrálnom území Kostolný
Sek, na ktorých má byť stavba umiestnená je zásadnou skutočnosťou to,
že ešte dňa 16.01.2020 som uzavrel
so spoločnosťou ADA TRADING,
s.r.o. Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve,
na základe ktorej uvedená spoločnosť
nadobudne vlastnícke právo k celému
môjmu spoluvlastníckemu podielu na

týchto pozemkoch. Na základe uvedenej
zmluvy stavebník už preukazoval v stavebnom konaní oprávnenie k uvedeným
pozemkom, na základe ktorého môže
zriadiť stavbu. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti je evidentné, že som
v rámci stavebného konania ani potenciálne nemal žiadny osobný záujem, keďže
v čase jeho začatia som bol zaviazaný
Zmluvou o budúcej kúpnej zmluve.
Rozhodnutie o povolení stavby „Výstavba
12X Rodinný dom“ číslo: 2021/424-03-B
vydané stavebným úradom som podpísal
v mene mesta Šurany ako štatutárny zástupca mesta konajúci podľa zákona NR
SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení a v uvedenej veci nemohlo
dôjsť k žiadnemu konfliktu záujmov.“
Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany
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Obce v okolí Šurian začínajú pracovať
na projekte jednej spoločnej cyklotrasy
Cyklotrasy
sú
aktuálne v kurze
a sú zároveň príležitosťou, ako si
s rodinou či kamarátmi spraviť
menší výlet. Typov na cyklovýlety v šurianskom
regióne nie je
veľa, no čoskoro
by sa to malo zmeniť. Vzniká totiž záujmové združenie obcí, ktorého cieľom je
vybudovať novú asfaltovú cyklotrasu. Tá
by mala prechádzať cez všetky zapojené
obce. Ktoré to konkrétne budú a kadiaľ
by mala daná cyklotrasa prechádzať,
nám viac prezradil iniciátor tejto myšlienky a zároveň starosta Úľan nad Žitavou Ing. Rudolf Frýželka.
• Na základe čoho u Vás skrsla myšlienka vybudovať tu na okolí novú
cyklotrasu?
- Keďže v našej obci máme veľa včelárov,
dobrých vinárov, ale i vhodné podmienky na rybolov, jediné, čo nám
tu chýba, sú turisti, ktorí by to
využívali. Stále som teda hľadal
nejaké možnosti, ako ich sem
prilákať, a keďže teraz má cykloturistika a samotná cyklistika
celkom iný rozmer ako v minulosti a na vzostupe je práve bezmotorová doprava a k dispozícii
sú aj veľké finančné prostriedky
z Európskej únie, ktoré by na
vybudovanie tejto cyklotrasy
išli, považoval som to za celkom
dobrý nápad. Lenže postaviť
cyklotrasu iba v rámci katastra
Úľan by nemalo zmysel. Preto
som oslovil starostov obcí Bánov, Hul a Dolný Ohaj, ktorým
sa táto myšlienka páčila a mali by ju
schváliť na svojich najbližších obecných
zastupiteľstvách.
• Mesto Šurany ste vraj takisto oslovili,
ako sa k tomuto návrhu postavilo?
- Poslanci Mestského zastupiteľstva
v Šuranoch tento návrh na vznik záujmového združenia odsúhlasili už vo
februári. To, že prešiel, považujem za
celkom veľký úspech, keďže v zastupiteľstve je viac ľudí, a tým aj viac rozličných
záujmov... Veľká vďaka však patrí šurianskemu poslancovi Romanovi Porubskému, ktorý sa snažil každého poslanca

mestského zastupiteľstva osloviť osobne
a vysvetliť mu celú myšlienku a cieľ tohto projektu. Ak bude teda projekt schválený všetkými zastupiteľstvami, bude sa
môcť založiť avizované Združenie obcí.
• Aká dlhá by mala byť daná cyklotrasa a cez ktoré úseky v obciach by mala
prechádzať?
- Cyklistický okruh by mal byť dlhý približne 30 km a bude začínať v Úľanoch
pri „štrkárni“, trasa by pokračovala smerom na Cintorínsku ulicu a následne
k mlynu cez lesík až do obce Hul. Medzi
Hulom a Dolným Ohajom sa však už
cyklotrasa buduje, takže by sme sa na
ňu napojili a v Dolnom Ohaji bude pokračovať okolo „Síku“ a križovať hlavnú
cestu, kde pôjde ďalej okolo farského
úradu a Domu seniorov po Ulici Juraja
Holčeka smerom ku Kenderášu a skončí
až na štrkovisku pri obci Bánov. Jedna
cesta od tohto štrkoviska bude smerovať
do obce Bánov a druhá do Nitrianskeho
Hrádku až po Elitex v Šuranoch. Ak sa
vybuduje Nitrianska cyklomagistrála,

tak by sa tento okruh mal v podstate
uzavrieť na hrádzi pri rieke Nitra. Takže keď cyklista príde do Nitrianskeho
Hrádku, bude sa môcť vrátiť aj naspäť do
Úľan.
• Čo možno bude viacerých zaujímať,
je realizácia budovania cyklotrasy...
- V tomto volebnom období to už pravdepodobne nestihneme, ale určite na
tom začneme pracovať ešte tento rok.
Momentálne prebieha prípravná fáza,
keď obecné zastupiteľstvá tento projekt
schvália, a to zapojením sa do združenia týchto obcí. Následne sa bude robiť

prípravná činnosť v podobe prejdenia si
navrhnutých trás, pričom všetko odkomunikujeme s asociáciou cyklistov, ktorí sú garantmi cyklotrás na Slovensku.
Ak by dané úseky boli schválené, urobila
by sa projektová dokumentácia a po jej
vyhotovení sa prihlásime do výzvy. Najskôr sa však musí schváliť a zaregistrovať samotné združenie, napísať stanovy
a dohodnúť pravidlá fungovania tohto
združenia, čiže je pred nami ešte veľmi
veľa práce.
• Financie sa teda budete snažiť získať
z eurofondov?
- Financie na projekt plánujeme čerpať z
Plánu obnovy, z nového programového
obdobia z eurofondov. Časť financií by
sa pritom mohla získať aj vďaka cezhraničnej spolupráci s Maďarskom, ak by sa
spravilo prepojenie aj na túto stranu do
Kolárova, Komárna, Štúrova a napojí sa
až na Maďarsko, čo je európska trasa.
• Mnohí ľudia čakajú aj na dobudovanie Nitrianskej cyklomagistrály, ktorá mala prechádzať aj obcou
Úľany nad Žitavou...
- Nitriansky samosprávny kraj
Nitriansku
cyklomagistrálu
plánuje dokončiť, avšak situácia je taká, že obmedzenia európskeho programu stanovujú
budovanie cyklotrasy maximálne 20 km od mesta. Zvyšok
zamýšľa VÚC dofinancovať z
rozpočtových peňazí, cyklotrasa by tak mala pokračovať až
do Nových Zámkov, no celé by
to malo trvať v rozmedzí 5 – 10
rokov, čo je veľmi dlhá doba,
preto sme aj prišli s touto iniciatívou.
• Bude možnosť si bicykle aj požičať?
- Samozrejme, celá myšlienka by mala
súvisieť aj s tým, že by si ľudia mohli
bicykle požičať a takéto „výpožičky“ bicyklov by mali byť na Cintorínskej ulici
v Úľanoch n. Žit., v Hule pri železničnej
stanici, pri Elitexi v Šuranoch a pri vodnej ploche štrkoviska pri obce Bánov.
Okrem toho sú cyklotrasy väčšinou
projektované popri hlavných cestných
ťahoch, čo nie je celkom šťastné riešenie.
Táto cyklotrasa bude realizovaná mimo
hlavných ciest, ktoré obce spájajú, takže
bude aj bezpečnejšia pre rodiny s deťmi.
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Obec Lipová
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Vážení čitatelia,

obzrime sa za rokom 2021 a pozrime sa na základné štatistické ukazovatele. K 1. januáru 2021 mala naša obec 1524 obyvateľov. Počas roka sa 12 detičiek narodilo, 21 občanov zomrelo, 25 občanov sa odhlásilo a 28 sa prihlásilo. K 31. decembru
2021 mala Lipová 1518 obyvateľov s trvalým pobytom. V obci
sú evidovaní aj občania na prechodný pobyt, počet domov so
súpisným číslom je 523, z nich sú niektoré neobývané a niektoré zmenili účel na víkendové domčeky. Aj napriek veľkým obmedzeniam v roku 2021 sme si všetky najkrajšie udalosti roka
uctili a maličkosťou i úprimným blahoželaním sme obdarovali
matky, novorodencov, seniorov, darcov krvi, pripravili sme pekné podujatia ku Dňu detí, na Mikuláša, venčekmi sme si uctili
tých spoluobčanov, ktorí nás od predchádzajúcej pamiatky zosnulých opustili.
Nezaháľali sme ani v investičnej oblasti. Vďaka tomu máme za
minulý rok novú plochu pred kultúrnym domom s modernou

kostole pribudnú nové lavičky a smetné koše. Nevyhnutne
potrebujeme riešiť plán výrubu drevín na verejných priestranstvách v obci, ktoré ohrozujú majetok alebo bezpečnosť občanov, a s tým súvisiaci plán náhradnej výsadby v obci.
Ďakujem všetkým, ktorí prispeli k fungovaniu a rozvoju obce.
Jej chod sa nedá zastaviť, vzniknuté situácie sa musia riešiť každý deň. Tak mi dovoľte na záver zvlášť poďakovať poslancom
OZ a zamestnancom obecného úradu za ochotu, trpezlivosť,
prístup k vybavovaniu občanov a zvládnutie roka 2021. Buďme
zdraví, načerpávajme energiu z nášho krásneho vidieka a všetko robme s úsmevom na tvári a pokojom v duši.
Mgr. Tatiana Ölvecká, starostka obce Lipová

Adventný veniec a betlehem pred MŠ Lipová
fontánkou, máme zrekonštruovanú materskú školu a okolie,
novú vianočnú výzdobu, na ihrisku pribudla zánovná unimobunka ako šatňa pre deti, prispeli sme na plánovanú novú
spovedeľnicu v kostole v Mlynskom Seku. Minulý rok sme sa
zamerali na investičné zámery v Ondrochove, kde vznikli nové
chodníky, parkovisko, zrekonštruoval sa dom smútku a osadil
nový prístrešok. Na bývalej škole sa vymenili okná a dvere.
Prispeli sme na opravu sakristia v kostole Ondrochove.
Tento rok pribudnú v oboch častiach obce nové detské ihriská, na cintorínoch pribudnú kolumbáriá, chceme ozvučiť domy
smútku, v Ondrochove urobiť nové rozvody vody, v kultúrnom dome v Mlynskom Seku zabezpečiť do sály klimatizáciu,
do školskej kuchyne zakúpiť konvektomat, pre obec novú kosačku, doplniť osvetlenie cintorína v časti za domom smútku
v Mlynskom Seku a „dolného chodníka“ v Ondrochove, pri

Vianočná výzdoba pred KD Lipová

Napovieme, čo chystáme...
- vystúpenia hudobných skupín pre deti a seniorov...
- ochutnávku zabíjačkových špecialít...
- tradično-netradičné kulinárske súťaže v oboch častiach obce...
- do Lipovej sa vráti labková patrola, aby s deťmi oslávila MDD
- najbližšie: 06.03. – začiatok jarnej futbalovej sezóny (OŠK Lipová – Veľký Kýr)
Tieto i všetky ostatné informácie nájdete na internetovej stránke obce: www.lipova.eu
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Kompostéry nestačí len rozdať...
Obec Lipová v minulom roku rozdala
zdarma do domácností 500 kompostérov, aby poslúžili na spracovanie rastlinného odpadu najmä z kuchyne a aby sa z
odpadu stal kompost na zlepšenie kvality pôdy, trebárs do záhrady, moderných
vyvýšených záhonov či do kvetináčov.
Dôležité je, aby občania pochopili zmysel využitia kompostérov. Kompostér
patrí na tienisté miesto v záhrade. Kompostovanie rastlinného odpadu z kuchyne a záhrady sa zaviedlo po prvé preto,
aby sa znížil objem vyvážaného odpadu
a tým aj celková cena za vývoz odpadu,
ktorá neustále rastie. Naša obec vynaloží na odpadové hospodárstvo ročne
cca 50 000 eur. Ale správne pochopenie
procesu kompostovania a jeho správna
realizácia okrem úspor v obecnom odpadovom hospodárstve dokáže ušetriť
aj na domácom rozpočte. Nepotrebujete

Ukážka kompostovania u predsedu záhradkárov
kupovať hnojivá pre záhony ani substráty na výsev či výsadbu nových ovocných
kríkov. Pretože materiál do kompostu
nie je odpad, ale cenná surovina, ktorou
by sme nemali plytvať. Nechajme prírodu prepracovať nepotrebný biologický
odpad na substrát, ktorý určite využi-

jeme. Prečo ho kupovať? Peniaze v záhrade nerastú, ale ovocie, zelenina, kvety
áno. Na všetky otázky ohľadne kompostovania vám rád odpoviem, poprípade
predvediem aj praktické ukážky.
MVDr. Milan Kajan
– predseda ZO SZZ v Lipovej

Symbolom lipovskej školy sa stala lipa...
Ako zanechať za sebou STOPU? Ako
dať ostatným o sebe
vedieť? Ako vniesť
medzi deti ducha
tradície, histórie či
kultúry? Ako priblížiť staré remeslo
našich predkov? Ako
rozvíjať fantáziu, cítenie, spojenie s prírodou? Ako si cibriť
dotyk rukou? Ako
nás spojiť...?
Základná škola, Lipová 183 mala 9. 11.
2021 na všetky tieto
otázky jednu a zároveň jedinečnú odpoveď. Stala sa súčasťou projektu Nitrianskeho samosprávneho kraja a zrealizovala projekt LIPA – naše
srdce. Nebolo na škole jedinej osoby, ktorá by nepriložila ruku k
dielu – či zodvihnutím konárov, rýľom či motykou a hrabľami,
odnosom kameňov, premiestnením starých skaliek, natieraním
alebo i uvarením čaju ostatným... dokonca i počas víkendu alebo jesenných prázdnin. Projekt začal už počas Letnej školy, keď
k nám zavítal majster rezbár Martin Heczko z neďalekej obce
Úľany nad Žitavou a predviedol deťom svoje remeslo REZBÁRSTVO i s workshopom, kde si deti vyskúšali svoje rezbárske
schopnosti. Nie je to hračka, vraveli deti s prekvapením...! Majster pre našu školu pokračoval vo svojej práci a odovzdal nám
svoje dielo na slávnostné otvorenie Parku LIPA. Čo sa v tomto
diele ukrýva? Čo to je? Zaujímalo neustále našich žiakov... V
tejto skulptúre – toteme – sa ukrývajú symboly, ktoré deti samé
navrhli, keď sa povie slovo – „naša škola“: obec Lipová – lipové
listy, máme sa tu radi – listy sú v tvare srdca, veľa sa naučíme

– sovičky múdrosti,
máme 3 cudzie jazyky – vyrezané slovníky, radi spolu trávime čas – preto máme
lavičky,
milujeme
prírodu – v strieške
je ukrytá vtáčia búdka, sme ekológovia –
skulptúra i lavičky sú
z prírodného materiálu – lipa, máme radi
ručné práce – dielo
vyhotovil
majster
HAND MADE, vážime si svoju históriu
– vyrytý rok vzniku
našej školy 1963.
...a teraz si tento novučký park LIPA môžeme začať užívať, relaxovať a tráviť v ňom spoločné chvíle. Budeme radi, ak sa s nami
podelíte o tieto pekné zážitky!
Avšak to nie vôbec koniec našej radosti! Samozrejme, že na finančnej realizácii sa podieľal nielen Nitriansky samosprávny
kraj, ale i naši rodičia i Rodičovské združenie, ktorým patrí veľká vďaka. Pani starostka Mgr. Tatiana Ölvecká prijala pozvanie
na slávnostné otvorenie a vyriešila za nás rébus – každý kládol
otázku: „Pani riaditeľka... a čo tam ešte bude? Prečo tam nie sú
stromy?“ ... A pani starostka vyriešila pre všetkých túto záhadu
a za Obec Lipová venovala na začiatok škole 9 stromov – pre
každú triedu jeden. Každá trieda bude mať svoj stromček, o ktorý sa bude s láskou starať. Za túto krásnu myšlienku jej patrí
veľká vďaka a sľubujeme, že náš školský „Park LIPA“, symbolicky umiestnený v blízkosti parku „Šťastná rodina“, bude rásť a
prekvitať ako naše deti!
Ing. Tatiana Uhríková, riaditeľka ZŠ Lipová
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Vianoce v Lipovej...
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Z dôvodu skrášlenia vianočných sviatkov a nového roka, pre radosť všetkých obyvateľov obce, najmä detí, bola ku koncu roka
zakúpená nová vianočná výzdoba do oboch častí obce Lipová v celkovej hodnote cca 5 000 eur. Z uvedených prostriedkov boli
zakúpené dve svietiace postavy Svätého Mikuláša, jeden svietiaci anjel a tri svietiace stromčeky rôznej veľkosti. Na lipovské deti nezabudol Mikuláš a prišiel na nádherných mikulášskych saniach, priniesol veľa sladkostí a hlavne vyčaroval radosť, smiech a šťastie
na tvárach našich detí. Nezabudol ani na klientov zariadenia „Lipka“, ktorým podaroval obrovský kôš plný dobrôt.

Vianočná výzdoba v Mlynskom Seku

Mikuláš 2021

Kostol Lipová – Vianoce 2021

Vianočná výzdoba v Ondrochove

Na konci roka sa
finišovalo v Ondrochove...
Ku koncu roka 2021 obec pokračovala vo svojich investičných
akciách v časti Ondrochov, čím ďalej zveľadila majetok obce:
Ku koncu roka 2021 bola dokončená rekonštrukcia domu smútku v časti Ondrochov vrátane nového prístreška, taktiež boli
dokončené nové spevnené plochy na cintoríne a pred cintorínom. Celková hodnota diela predstavuje cca 34 000 eur. Vedľa
kultúrneho domu v časti Ondrochov bola riešená nepriaznivá
situácia s parkovaním, a to vybudovaním novej spevnenej
plochy v celkovej hodnote cca 5 000 eur. Veľké ďakujem patrí
Ing. Róbertovi Čvirikovi, ktorý uhradil práce a služby na tejto
zákazke, a obec zafinancovala nákup materiálu.

Nový chodník

Zrekonštruovaný dom smútku pri KD Ondrochov

Parkovisko pred cintorínom v Ondrochove
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Lipovčanka oslavovala... aj smútila...
Rok 2021 bol dramatický pre folklórnu skupinu Lipovčanka. V auguste oslávil vedúci súboru
Lipovčanka pán Štefan Švajda okrúhle životné jubileum 70 rokov. Do ďalších rokov mu prajeme
pevné zdravie, lásky mnoho a ešte veľa rokov hrania v Lipovčanke pre našich občanov.
No život sa nezastavil, radosť vystriedal smútok. V septembri navždy opustil Lipovčanku pán
Jozef Kočiš. Na pohrebe mu Lipovčanka zahrala posledný krát. Budeme spomínať.

V decembri sme darovali 150 eur a darček pre našich najmenších občanov. Spolu za rok 2021 to bolo 3000 eur.

Ocenení darcovia krvi v roku 2021. Každý jeden človek, ktorý
daruje krv, si zaslúži našu úctu a poďakovanie.
Ďakujeme všetkým 57 dobrovoľným darcom krvi v roku 2021
a blahoželáme držiteľom Janského plakety.

Spoločenská kronika obce Lipová - od októbra 2021 do februára 2022
NARODILI SA ...

Matej Hnat, Sofia Špaglová, Mária Hrnčárová, Diana Čapláková, Hana Gregorová, Jakub Federič

UZAVRELI MANŽELSTVO...

Andrej Brokeš a Michaela Šurániová
Ing. Marek Grežo a Michaela Bódiová
Kristián Čaplák a Bc. Veronika Petíková

OPUSTILI NÁS...

Tibor Kubatka, Elemír Pápai, Dušan Koco, Eva Majerčíková, Pavol Chalupka,
Mária Nagyová, Alexander Banás

Žurnál z našich obcí

„...časopis, ktorý osloví občana...”

Obec Hul

Vážení občania,
milí čitatelia,

9

Tento rok plánujeme aj výmenu prekrytia
vonkajšieho priestoru domu smútku a vybudovanie chýbajúcej časti oplotenia. Veríme,
že sa nám podarí uskutočniť aj výsadbu drevín v areáli cintorína.

Novovznikajúci park pri kaštieli

v prvom rade by som chcel poďakovať starostovi obce Ing. Pavlovi Gulášovi, ktorý sa k
31. 12. 2021 vzdal mandátu starostu. Patrí mu
veľká vďaka za odvedenú prácu v prospech
obce Hul a jej občanov, nielen v priebehu výkonu funkcie starostu či poslanca obce, ale aj
ako občana obce, ktorý mnohokrát nezištne
pomáhal obci, ako i jej obyvateľom. Keďže do
nasledujúcich komunálnych volieb zostáva
iba pár mesiacov, doplnkové voľby sa z tohto
dôvodu už napriek podanej žiadosti o vyhlásenie volieb neuskutočnia.
Práca v samospráve je nesmierne rôznorodá, a preto aj náročná. V tomto roku čelíme
problémom, o ktorých sme v minulosti ani
netušili. Ceny energií sa mnohonásobne zvýšili. Kým v minulosti bolo verejné osvetlenie
celkom samozrejmá vec, dnes rozmýšľame
nad presnými hodinami či množstvom zapojených lámp. Neskutočné zdraženie cien
energií nás núti šetriť a prehodnotiť každý
plán investovania verejných financií.
Napriek všetkým týmto problémom by sme
radi nadviazali na začatú prácu z prechádzajúceho roku, a to najmä v týchto projektoch:

bude v najbližších týždňoch, hneď ako nám
to počasie dovolí, vybavený novučičkým
detským ihriskom, hracími prvkami pre tých
najmenších a exteriérovými ping-pongovými stolmi. Voľné priestranstvo bude vysadené kvitnúcou lúkou. Veríme, že tieto aktivity
prilákajú deti, mladých, ale i tých starších
k pobytu vonku a športovaniu. A že tento
priestor, ktorý v dávnej minulosti bol srdcom obce, sa ním zasa stane. Pomaly sa uvoľňujú pandemické opatrenia, a tak dúfame, že
tento rok sa nám už konečne podarí zorganizovať tradičné kultúrne a športové akcie.
Radi by sme vás prekvapili aj niečím novým.

Rozhlas vo forme SMS správ

Dom smútku
Futbal má v našej obci
silné zázemie

Som veľmi rád, že aj mladá generácia má
športové ambície. Veľká vďaka patrí rodičom,
ktorí podporujú svoje deti, ale aj sponzorom,

Momentálne po výmene okien a dverí na
dome smútku prebieha komplexná rekonštrukcia obradnej siene, v rámci ktorej budú
okrem obnovenia vnútorných omietok
stien realizované tiež dekoratívne obklady časti priestorov, nové ozvučenie vonkajších a vnútorných priestorov, výmena
vnútorného osvetlenia, rekonštrukcia vnútorných sociálnych zariadení. Nevyhnutná
sa tiež javí výmena chladiaceho zariadenia.

vďaka ktorým sa
naši mladí futbalisti
z OFK Hul v jarnej
časti futbalovej súťaže predstavia už v
nových sadách futbalových dresov s
erbom obce, ako i
logom OFK. V rámci
futbalového klubu bude tiež zakúpených viacero tréningových a zápasových futbalových
lôpt. Verím, že naši mladí futbalisti nás potešia kvalitnými výsledkami v prebiehajúcej
súťaži. Veľká vďaka patrí nasledujúcim sponzorom: IZOKLAMP; Martin Babín, HUL;
Marek Mráz, Šurany; Farma Babínová, HUL;
FitKlub, Vladimír Krajmer; Peter Vašek; Filip
Horník; Ladislav Jánošík, Šurany; Peter Kočiš, Poprad; Autocentrum, Blažek; Lekáreň
pod Lipou, Mgr. Helena Babínová; MUDr.
Smatatoná Margaréta; SHR, Petík Jozef; Stolárstvo Martin Hornický; AUTODANKO,
Jozef Daniel, Šurany; Meg S-Far; Agrocoop
HUL; STEHA, Štefan Havlík. Poďakovanie
patrí aj Michalovi Navrátilovi, ktorý venuje
mužstvu dorastu nemalé úsilie a vďaka nemu
je športovanie pre nich stále atraktívne.
Veľa našich občanov je v produktívnom veku
a v čase hlásenia obecného rozhlasu sa nachádzajú mimo obce. Aj z tohto dôvodu sme
zaviedli možnosť rozhlasu vo forme SMS
správ. Stačí sa zaregistrovať a nič podstatné
vám už neunikne. Od fungovania ambulancie všeobecného lekára cez vývoz PET fliaš
a komunálneho zberu až po oznamy o čase
slúženia svätej omše. Ak ešte nie ste zaregistrovaní, môžete tak urobiť zaslaním SMS na
tel. číslo 0918 661 240. Ak sa registrácie obávate, pokojne kontaktujte obecný úrad. Radi
vám s ňou pomôžeme.
Mgr. Ivan Šeben, zástupca starostu obce
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Vyzdobený adventný veniec v predvianočnom období

Mikuláš v našej obci

V januári žiaci absolvovali lyžiarsky výcvik
Hneď, ako bolo opäť povolené organizovanie LVVK, sa žiaci ZŠ
Hul 24. – 28. 1. 2022 zúčastnili lyžiarskeho kurzu v lyžiarskom
stredisku MALINO BRDO v Ružomberku. Ubytovaní boli v
krásnom hrabovskom prostredí – v hoteli HRABOVO. „Výborná nálada, krásne počasie, dobré snehové podmienky a hlavne
šikovnosť našich lyžiarov nám urobili kurz aj napriek pandemickej situácii nezabudnuteľný a plný krásnych zážitkov,“ hovorí riaditeľka ZŠ s MŠ Hul Mgr. Martina Kišová. „Tak ako vždy,
ani teraz nechýbali záverečné preteky v zjazde a v slalome a boli

rozdané aj medaily. Žiaci kurz zvládli a domov sme priniesli nových a zdokonalených lyžiarov. Ďakujeme rodičom, že súhlasili
s uskutočnením LVVK a boli ochotní naozaj za pár dní a niektorí za pár hodín zabezpečiť deťom potrebný výstroj. Chceme sa
poďakovať nášmu RZ pri ZŠ s MŠ Hul a Obci Hul za finančný
príspevok žiakom na ceny na záverečné preteky a na dopravu.
Nám sa páčilo. A žiakom? Na záver zazneli slová: BOLO SUPER
A ŠKODA, ŽE LEN TAK KRÁTKO.“

Na jeseň nás čakajú komunálne voľby aj voľby do VÚC
V obci máme množstvo ľudí, ktorí
majú skvelé nápady. Mnohí sa už
ozvali a budeme radi, ak sa ozvú aj
ďalší. Na začiatku veľkých projektov je vždy malý nápad. Je pre nás
výzvou využiť energiu mladých
ľudí a skúsenosti starších pre ten
najväčší projekt - lepší život v našej obci. Rok 2022 je aj rokom volebným. Čakajú nás komunálne
voľby, ako i voľby do VÚC. Život

a úspech v samospráve je založený na aktivite jej občanov, ako aj
spolupráci spoločenských organizácií, podnikateľských subjektov v obci, prípadne medzi sebou.
Konanie komunálnych volieb je
ideálnym časom a príležitosťou
pre mladých ambicióznych ľudí
pripojiť sa do realizačného tímu
predstaviteľov obce, priniesť nové
nápady, ako a čím zlepšiť či skva-

litniť život v obci a spolupodieľať
sa na chode obce. Preto by som
rád na záver vyzval všetkých, ktorí by radi prispeli k riadeniu a
rozhodovaniu o tom, kam bude
naša obec smerovať v budúcnosti,
aby sa uchádzali o priazeň občanov v nastávajúcich voľbách do
obecného zastupiteľstva.
Mgr. Ivan Šeben,
zástupca starostu obce
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Dvory nad Žitavou

Samospráva obce Dvory nad Žitavou
sa rozhodla ísť opačnou cestou ako štát
Milí čitatelia, opäť sa vám prihováram prostredníctvom časopisu Žurnál z našich obcí, pretože
považujem za dôležité, aby sa informácie o našej obci a o tom, s akými problémami zápasia
samosprávy, dostávali k občanom v celom regióne.

Obecný rozpočet nie je
bezodná studnica
Obce majú výhrady k novele
zákona o sociálnych službách,
nakoľko mestám a obciam
bola uložená povinnosť dofinancovať neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.
Starostovia majú „hlavu v smútku“, odkedy 1. januára 2022 vstúpila do platnosti novela zákona
o sociálnych službách. Dala nám
totiž za povinnosť financovať
neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Máme platiť
minimálne 100 eur mesačne za
obyvateľa s trvalým pobytom v našej obci umiestneného v zariadení pre seniorov v inej obci, možno aj v inom okrese alebo
kraji. Toto platí na rok 2022 ako na prechodné obdobie a na
budúci rok to bude ešte vyšší príspevok.
Nevyčíslili dopad na rozpočet verejnej správy
To, že obce na to jednoducho nemajú narozpočtované finančné
prostriedky a najmä malé obce to určite nebudú vedieť vykryť,
nikoho nezaujíma? Opäť sme dostali úlohu, ale bez finančného
krytia. Štát sám v dôvodovej správe priznáva, že nemá potrebné
vstupné údaje pre výpočet, aký negatívny dopad má novela zákona o sociálnych službách na naše rozpočty. Najmä malé obce
budú generovať dlh a budú ohrozené nútenou správou.
Ako sa zaťaží obecný rozpočet, keď nevieme,
koľko bude žiadateľov?
Do tohto roka sme sociálne služby spolufinancovali v prípadoch, že sme si ju pre svojho občana u neverejného poskytovateľa objednali. Táto podmienka však bola novelou zrušená. Požiadavkou protestného zhromaždenia 61 regionálnych ZMOS
bolo, aby bol zákon v časti spolufinancovania sociálnych služieb vrátený do pôvodnej podoby a aby vláda garantovala, že
bude pripravená zmena financovania sociálnych služieb tak,
aby príspevok získal občan, a nie neverejný poskytovateľ.
Ani obecný rozpočet nie je bezodná studňa, aby pokryla
všetky výdavky, ktoré tento štát nezodpovedne a nepremyslene
hádže na plecia nás, starostov!
Prehadzovanie problémov na samosprávy
Na protestnom zhromaždení sme sa zhodli, že sme svedkami
odklonu pozornosti vlády od reálnych problémov občanov, dominancie zástupných tém na pôde Národnej rady SR. Potrebujeme, aby sa častejšie dostávali do popredia skutočné problémy
obcí a ich občanov, potrebujeme nájsť nevyhnutné riešenia na

pálčivé otázky! Okrem spomínanej potreby zmeny spôsobu financovania sociálnych služieb je z hľadiska samospráv potrebné „stiahnutie“ novej stavebnej legislatívy, ktorá robí štatistov
zo samospráv aj obyvateľov. Takisto je potrebné zrušenie aktuálne platného a nedávno novelizovaného financovania neverejných škôl a školských zariadení.
My nezvyšujeme poplatok za komunál
Dennodenne sme svedkami rapídneho rastu cien energií a potravín. Štát nepomáha ani svojim obyvateľom, nevychádza im v
ústrety... Obyvatelia preto prosia o pomoc nás, starostov, neraz
nám opisujú svoju neľahkú finančnú situáciu. Práve z uvedepokračovanie na str. 12.
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ného dôvodu sa samospráva našej obce rozhodla nezvyšovať
miestny poplatok za komunálny odpad pre fyzické osoby.
Rozhodli sme sa ísť opačným smerom a práve separovaním a
kompostovaním sa pokúsime znížiť množstvo vyprodukovaného odpadu. Začiatkom decembra sme obdržali rozhodnutie
ministra životného prostredia o poskytnutí podpory formou
dotácie z Environmentálneho fondu vo výške takmer 130-tisíc
eur, takže v priebehu tohto roka zabezpečíme pre našich občanov záhradné kompostéry a obstaráme aj prívesný drvič konárov, vďaka ktorému bude možné podrvené konáre použiť ako
súčasť kompostu, palivo na kúrenie či ako mulčovací materiál.
Tak ako mnohé obce v okolí, i my pristupujeme k čipovaniu nádob na komunálny odpad, čo v konečnom dôsledku spolu so
separovaním a domácim kompostovaním prispeje k znižovaniu
množstva komunálneho odpadu vyvážaného na skládku, a tým
aj nákladov na skládkovanie odpadu.
Zelená infraštruktúra
V priebehu uplynulého roka sme dbali i na zazeleňovanie verejných priestranstiev, čo verejnosť ohodnotila v medzinárodnej súťaži „Virágos Magyarország“ zameranej na prezentáciu
údržby zelene. Koncom minulého roka sme si mohli prevziať
uznanie za krásne 2. miesto spolu s pamätným platanom, ktorý
nám odovzdala delegácia z Katedry záhradníctva a krajinného
inžinierstva SPU v Nitre.

Vo vynovenej „poliklinike“ máme vytvorené
stredisko osobnej hygieny
Prostredníctvom časopisu Žurnál z našich obcí som už čitateľov informoval o tom, že obec Dvory nad Žitavou z eurofondov
zrekonštruovala zdravotné stredisko a vytvorila Centrum in-
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tegrovanej zdravotnej starostlivosti. V týchto priestoroch máme
už vytvorené aj stredisko osobnej hygieny. Poslanci obecného
zastupiteľstva na svojom decembrovom zasadnutí odsúhlasili
Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní sociálnych služieb, ktoré obec poskytuje občanom v nepriaznivej sociálnej
situácii, nízkopríjmovým rodinám, občanom bez prístrešia či
občanom v dôchodkovom veku formou domácej opatrovateľskej služby i donášky stravy (rozvoz obedov). Stredisko osobnej
hygieny je ďalšou podpornou službou, ktorú chce obec rozšíriť
o práčovňu a komunitné centrum.
Plánujeme aj práčovňu
Stredisko osobnej hygieny sa nachádza v budove Zdravotného
strediska. Sociálna služba sa tu bude poskytovať ambulantnou
formou, celoročne pre Dvorčanov s trvalým pobytom v obci.
Naším cieľom bolo vytvoriť podmienky na vykonávanie
základnej osobnej hygieny občanom, ktorí na to nemajú
zabezpečené nevyhnutné podmienky. Samozrejme, stredisko
osobnej hygieny môže využívať osoba, ktorá netrpí prenosným
ochorením a nie je podrobená karanténnemu opatreniu. V
súčasnosti plánujeme aj vytvorenie práčovne a komunitného
centra. Takýmto spôsobom sa samospráva obce snaží napomôcť
vytváraniu hygienických návykov a sociálnemu začleňovaniu
znevýhodnených skupín obyvateľstva.
Plány a investície na tento rok
Aj na tento rok máme plno plánov. Okrem iného chceme pokročiť s rekonštrukciou miestnych komunikácií a chodníkov.
V obecnom rozpočte sme na tento účel vyčlenili takmer 56-tisíc eur. Plánujeme i rekonštrukciu kaštieľa Boncz, ktorý dlhodobo slúži na komerčné účely. Tejto budove v centre obce by
sme chceli „vdýchnuť“ vidiecky ráz. Z vlastných a dotačných
zdrojov plánujeme v tomto roku zrekonštruovať autobusové
zastávky a zrealizovať prístavbu materskej školy.

Už plánujeme kultúrne podujatia
Naposledy sme sa s obyvateľmi mali možnosť zísť počas sprievodných podujatí obecných dní. Začiatkom októbra sme ešte
zorganizovali spoločnú oslavu strieborných, zlatých a diamantových sobášov, ktoré majú v našej obci dlhoročnú tradíciu.
Žiaľ, v dôsledku vyhlásenia núdzového stavu sme ale museli
pristúpiť k zrušeniu plánovaných adventných podujatí. Posvätenie nášho betlehemu či zapálenie prvej adventnej sviečky na
našom obecnom adventnom venci sme nakoniec odvysielali
online prostredníctvom obecnej televízie a facebookových stránok. Dvojročnú „stratu“ kultúry v obci, zapríčinenú nepriaznivou epidemiologickou situáciou, budeme chcieť v tomto roku
bezpodmienečne vynahradiť. Už teraz plánujeme zaujímavý
a lákavý program na podujatia, akými budú Majáles, Deň detí
či letné aktivity.
Verím, že sa pri nich stretneme aj s čitateľmi tohto časopisu!
Ing. Branislav Becík, PhD.
starosta obce Dvory nad Žitavou
poslanec zastupiteľstva NSK

„...časopis, ktorý osloví občana...” 13

Žurnál z našich obcí

Deti si v decembri užili v materskej škole dve pekné akcie

Krásne predvianočné akcie si urobili deti spolu s pani učiteľkami v Materskej škole – slovenskej v Dvoroch nad Žitavou. Najskôr k nim 6. decembra zavítal Mikuláš, ktorého návšteva bola
síce trochu netradičná, no o to viac potešila v týchto náročných
časoch samotné deti. „Prvýkrát sme tu mali Mikuláša, ktorý síce
nemohol vojsť dovnútra, ale prechádzal sa na terase a klopkal
deťom na okná. Tie sa, samozrejme, veľmi tešili, keďže potom
od neho dostali malý balíček s ovocím a adventný kalendár,“
opisuje riaditeľka Mgr. Dana Viczenová. Aj vďaka občianskemu
združeniu Dvorkáčik a obecnému úradu sa všetkých 110 detí
mohlo tešiť z mikulášskych darčekov. Krásne piesne, básničky
či tance s vianočným motívom potom zazneli o niekoľko dní
neskôr. I keď tohtoročná Jedličková slávnosť nebola taká, aká

zvykla bývať pred pár rokmi za prítomnosti všetkých rodičov,
predsa si deti užili každý jeden okamih a zo sviatočnej a výnimočnej atmosféry sa veľmi tešili. Pripravený program, v ktorom
predviedli to najlepšie, síce rodičia nemohli vidieť naživo, no
mohli si ho potom pozrieť prostredníctvom káblovej televízie,
ktorá celý priebeh tohto sviatočného predpoludnia natočila.
Každú triedu pritom zdobil krásne vyzdobený vianočný stromček, pod ktorým si deti po popoludňajšom spánku našli veľa
pekných a hodnotných darčekov v podobe edukačných hračiek. „Pevne verím, že sa opatrenia postupne uvoľnia a my budeme môcť v máji pripraviť s deťmi pre všetky mamičky a staré
mamy pri príležitosti Dňa matiek pekný program,“ dodáva na
záver Dana Viczenová.

V materskej škole s VJM - Óvoda kladú dôraz na zážitkové vzdelávanie

Cieľom je doviesť každé dieťa na konci
jeho predprimárneho obdobia k tomu,
aby v rozsahu svojich osobnostných
predpokladov získalo veku primeranú
fyzickú,
psychickú
a
sociálnu
samostatnosť a základy kompetencií
dôležitých pre jeho ďalší rozvoj a učenie,
pre život a vzdelávanie, základy pre
zdravé sebavedomie a sebaistotu, pre
schopnosť byť samo sebou a zároveň
sa prispôsobiť životu v spoločenskej
komunite. A o toto všetko sa snažia
v Materskej škole s VJM – Óvoda vo
Dvoroch nad Žitavou. V minulom roku
sa zapojili do rozvojového projektu pre
materské školy s názvom Múdre hranie.
„Zo získaných finančných prostriedkov
by sme si chceli zabezpečiť pomôcky
a hračky, ktoré by umožnili deťom
v MŠ stať sa veľkými objaviteľmi vecí,
javov, činností, vzťahov a súvislostí.
Veď vieme, že deťom je potrebné
poskytnúť čo najviac predmetov pre
bádanie a skúmanie sveta okolo nás.

Pri vzdelávacích aktivitách, ale aj
pri herných činnostiach by sme im
umožnili prácu s programovanými
hračkami, a tak podporili rozvoj
matematických
a
informatických
poznatkov a zručností, pomocou
ktorých sa ďalej rozvíja matematické
myslenie a matematické kompetencie
nevyhnutné pre vzdelávanie na vyšších
vzdelávacích stupňoch,“ vysvetľuje
riaditeľka Eva Szláviková, ktorá ďalej
podotýka, že deti chcú, ale najmä
potrebujú vyvíjať pohybovú činnosť.
Aj z tohto dôvodu podali žiadosť o
poskytnutie dotácie na podporu
športu. „Šport rozvíja jednotlivé
funkčné schopnosti dieťaťa, ktoré môže
neskôr v období biologickej zrelosti
naplno realizovať. Nedostatok pohybu
v detskom veku je veľmi nezdravý, a to
aj z pohľadu detskej obezity a z nej
vyplývajúcich problémov. Deti, ktoré
majú dostatok pohybu, vykazujú vyššiu

sústredenosť. Keď si dieťa už v skorom
veku zvykne na šport, keď vyrastie,
bude mať o denný program postarané.
Preto obnovením športového vybavenia
chceme ponúknuť deťom širokú škálu
športových aktivít a inšpirovať ich
k športom prostredníctvom zážitkov.“
Aj táto materská škola si ako mnohé
iné škôlky v okolí prešla karanténou,
a preto musela byť na istý čas zatvorená.
Pani učiteľky však využili tento čas
na spestrenie vnútorných priestorov.
„Maľovali sme rozprávkové figúrky
na stenu spálne i vestibulu. Vytvorili
sme tiež nový environmentálny kútik,
kde sme zdôraznili potrebu ochrany
nášho okolia, a na schody sme nalepili
abecedu spolu s obrázkami a číslami.
Dominantnou úlohou a cieľom je
totiž pracovať tak, aby deti rozprávali
s radosťou o zážitkoch prežitých v našej
materskej škole,“ uzatvára riaditeľka Eva
Szláviková.
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Žiaci úspešne reprezentujú Základnú školu
vo Dvoroch nad Žitavou na olympiádach a súťažiach

Napriek zložitej situácii a mnohým pandemickým opatreniam je život v Základnej škole vo Dvoroch nad Žitavou veľmi
pestrý a významne ho ovplyvňujú mnohé projekty, aktivity, exkurzie, prednášky
a žiacke úspechy. „Vďaka zážitkovému
vyučovaniu, inovatívnym metódam, didaktickým hrám, moderným technológiám a formám vyučovania podporujeme
u žiakov motiváciu k učeniu, rozvíjame
čitateľskú, prírodovednú a matematickú
gramotnosť, vedieme ich k spolupráci
a vzájomnej empatii,“ približuje život na

škole jej riaditeľka PaedDr. Anna Kijaček
Rošková. Fašiangové učenie v maskách,
Deň darovanej knihy, Valentínska pošta, projektové hodiny a ďalšie tvorivé
aktivity rozširujú podľa jej názoru poznanie žiakov, spájajú poznatky s praxou
a upevňujú hodnoty šťastného a slušného
dieťaťa. „Nesmierne sa tešíme z úspešnej
reprezentácie našich žiakov v predmetových olympiádach a súťažiach. Pýšime sa
víťazstvami v okresných kolách Olympiády slovenského jazyka a literatúry a
Technickej olympiády, 3. a 4. miestom

Olympiády v anglickom jazyku. V krajských kolách v silnej konkurencii naši
žiaci potvrdili svoje
vedomosti a schopnosti a obsadili 4. a 3.
miesto.“ Ďalší úspešní riešitelia školského
kola v Dejepisnej, Geografickej a Chemickej olympiáde ešte len
čakajú na svoju príležitosť zabojovať o popredné miesta v ďalších postupových
kolách. V spolupráci so zriaďovateľom
taktiež netrpezlivo čakajú na vyhodnotenie projektov výzvy Ministerstva dopravy a výstavby SR na vybudovanie cykloprístreškov v areáli školy, keďže škola
podporuje bezpečné dochádzanie žiakov
do škôl na bicykli. Zároveň s prvými jarnými lúčmi pokračujú v 2. etape modernizácie interiéru školy a revitalizácii
školského areálu na ,,Zelenú školu“.

ZŠ Adolfa Majthényiho vo Dvoroch nad Žitavou s vyučovacím
jazykom maďarským úspešne pokračuje v začatých projektoch

Už to budú tri roky, čo je
na tejto škole zavedená
pravidelná
prestávka
pre voľnú hru pre všetky ročníky, a to vďaka
projektu Loose Parts
v rámci Erasmus+ spolu
s organizáciu Tandem,
n.o., a momentálne sa
aj napriek nepriaznivej
pandemickej
situácii
začali
medzinárodné
stretnutia zapojených partnerov. „Prvé takéto stretnutie sa uskutočnilo v poľskom meste Gdansk v januári, kde partneri vyhodnotili doterajšie výsledky a ukončili príručku projektu, ktorá sa
v nasledujúcom období bude testovať,“ hovorí riaditeľka školy
Mgr. Lívia Szőgyényiová. Neostalo však len pri projektoch, škola
sa modernizovala aj navonok. Už koncom augusta sa začalo s
rekonštrukciou školského dvora, a to výmenou starého asfaltu
za zámkovú dlažbu, podarilo sa vybudovať aj nové ihrisko za
8000 eur a zakúpiť novú hojdačku vďaka projektu rodičovského
združenia s finančnou podporou NSK v oblasti podpory rozvoja
športu. V budovaní sa však pokračovalo aj ďalej. „Vďaka projektu Loose Parts sme zakúpili na dvor novú garáž na uskladnenie
náradia a najmä hračiek využívaných v rámci voľnej hry, ktoré sme zakúpili tiež, a to v sume 650 eur.“ V roku 2021 získala
škola v rámci projektu ZSE cenu Výnimočná škola. „Financie
v sume 2500 eur sme použili takisto na revitalizáciu školského dvora – za pomoci rodičov a žiakov sme pripravili sedačky
z paliet, vybudovali sme malú kuchynku na dvore, vysadili živý
plot a obnovili altánok,“ opisuje riaditeľka školy. „Na jar nás ešte
čaká vybudovanie osvetlenia, úprava terénu, položenie závlahového systému a zatrávnenie, preto dúfame, že školský dvor
čoskoro bude pôsobiť nielen esteticky, ale bude aj prakticky.“ Na

čo ďalšie sa môžu žiaci tejto základnej školy ešte tešiť? V rámci
projektu Nadácie Orange – E-školy pre budúcnosť bude vyučovanie dejepisu prebiehať s pomocou moderných digitálnych
pomôcok, vďaka čomu bude môcť za 1500 eur aj naša vzdelávacia inštitúcia zabezpečiť žiakom digitálne učivo MOZAWEB
a k nej patriace učebnice. „V rámci projektu ministerstva
školstva s názvom Regionálna a multikultúrna výchova sme so
žiakmi vytvorili jedinečnú spoločenskú hru o zaujímavostiach najbližšieho regiónu – hlavne o miestach, ktoré naši žiaci
navštevujú v rámci hodiny Regionálna výchova. Do otázok sa
dostali pamätihodnosti okolitých obcí, ako sú napr. Palárikovo, Tvrdošovce, Rúbaň, Komjatice, na puzzle-obrázky pamätihodnosti obce Dvory nad Žitavou, a tiež sme v rámci projektu
vybavili náš lukostrelecký krúžok novým vybavením,“ približuje Lívia Szőgyényiová. Škole sa takisto podarilo koncom roka
2021 zakúpiť nové spoločenské hry a kvalitné drevené hračky
na rozvíjanie rôznych kompetencií. Na chodbe boli vybudované
oddychové zóny, kde si žiaci môžu čítať, kresliť, hrať rôzne hry
rozvíjajúce logické myslenie, lego, alebo sa len tak porozprávať.
A tešiť sa môžu aj mladí čitatelia – školská knižnica bola obohatená o najnovšie tituly nielen z maďarskej, ale aj zo slovenskej
literatúry, a to v hodnote 500 eur.

Žurnál z našich obcí

„...časopis, ktorý osloví občana...” 15

Bánov

Obec Bánov sa aj v tomto neľahkom období neustále rozvíja
Veľa vecí sa podarilo uskutočniť a na tých ďalších obec usilovne
pracuje. O tom, čo všetko sa za posledné tri mesiace zrealizovalo a čo všetko sa ešte len pripravuje, nám v aktuálnom rozhovore prezradil starosta obce Bánov PhDr. Miloš Rybár.
• Už je to vyše roka, čo obec Bánov zverejňuje na svojej webovej stránke zoznam aktivít, na základe ktorého môžu občania vidieť, čo všetko sa v obci za konkrétny mesiac urobilo...
- Áno, je to tak, každý mesiac zverejňujeme takýto zoznam,
ktorý zahŕňa oblasť samosprávy, správy majetku obce Bánov,
obecného kultúrneho strediska a tiež informácie týkajúce sa
vzdelávania, športu či iných významných udalostí. Snažíme sa
tu napísať vždy všetko, čo sa za uplynulý mesiac vykonalo. Na
informovanie občanov však využívame okrem webovej stránky
aj ďalšie komunikačné kanály ako FB stránku obce, obecný rozhlas a v decembri sme zaviedli ďalšiu novinku – SMS systém.
Týmto sme umožnili občanom bezplatné prijímanie oznamov,
pričom obec je technickým prevádzkovateľom, a všetko sme zabezpečili tak, aby to bolo v súlade so zákonom a GDPR.
• Keď už sme pri tom zozname aktivít, ktoré z nich sa Vám
podarilo zrealizovať za posledné tri mesiace?
- V predvianočnom období sme mali rôzne aktivity, a to najmä
charitatívneho charakteru. Nepochybne to bolo zdobenie adventného venca, do ktorého sa zapojilo viacero obecných organizácií a tento adventný veniec nakoniec požehnal pán farár.
Ďalej sme v spolupráci s našou terénnou sociálnou pracovníčkou zorganizovali dobrovoľnú zbierku „Daruj zabalené šťastie“,
kde viacerí dobrovoľníci pripravovali balíčky pre našich sociálne slabších občanov. Do tejto akcie sa zapojili aj žiaci základnej a materskej školy a pripravené balíčky sa potom rozniesli
tým spoluobčanom, ktorí to najviac potrebovali. Takisto sme v
spolupráci s občianskym združením Inšpirujme svet navštívili
jednu rodinu, ktorá stratila jedného zo svojich členov. Zabezpečili sme im potrebné veci do domácnosti a aj nejaké darčeky k Vianociam, keďže tu zostali ešte dve maloleté deti. Okrem
toho pravidelne občanom umožňujeme očkovanie, hlavne pred
Vianocami sme mali o očkovanie zvýšený záujem.
• V obci majú svoje miesto pred Vianocami aj dve tradičné
„akcie“. Podarilo sa ich zrealizovať?
- Nie celkom, stretnutie s Mikulášom sa v decembri nekonalo,
avšak obec zabezpečila mikulášske balíčky, celkom 350 ks, ktoré boli rozdané všetkým deťom v základnej a materskej škole.
Ďalšou tradíciou v obci je roznášanie salónok 70- a viacročným
dôchodcom. Tento rok ich bolo 455, a tak mi trvalo približne
3 – 4 dni, kým som každému odovzdal balíček, ktorý pozostával
zo salónok, vitamínov a z respirátora. Snažil som sa totiž každého navštíviť osobne.
• A čo investičné akcie obce?
- V tomto období sme pristúpili k rekonštrukcii budovy hasičskej zbrojnice. Ide o budovu bývalej „Jednoty“, ktorú sme odkúpili do osobného vlastníctva, a od novembra do februára tu
prebiehala kompletná rekonštrukcia vnútorných i vonkajších
priestorov. V zdravotnom stredisku sme po novom roku museli
vymeniť starý kotol za nový a interiérovej rekonštrukcie sa dočkali aj priestory, ktoré obec prenajíma, a to kaderníctvo a kvetinárstvo. Na zberný dvor sme okrem iného zakúpili oceľovú
mostovú váhu. Po novom tak každý návštevník zaplatí za odpad
iba toľko, koľko sa mu presne odváži. V uplynulých týždňoch sa
v našej obci montovala aj elektronická siréna civilnej ochrany
na budove kultúrneho domu a obecnej telocvične. Je to hlásna
služba, ktorá slúži na varovanie obyvateľstva v prípade ohrozenia života, zdravia či majetku. Tieto zariadenia nám poskytlo
Ministerstvo vnútra SR cez Okresný úrad NZ, odbor krízového
riadenia.
• Pracujete aktuálne aj na nejakých projektoch, resp. čo pripravujete do najbližšieho obdobia?

- Z Krajského školského úradu
v Nitre sme žiadali o dotáciu
na projekt revitalizácie a opravy našej atletickej dráhy v areáli základnej školy, ktorý nám
bol schválený, a dostali sme
dotáciu v plnej požadovanej
sume 141 000 eur, takže hneď,
ako budú financie dostupné,
pristúpime ku komplexnej rekonštrukcii tejto dráhy aj s doskočiskom. Momentálne pripravujeme tiež podklady pre
vyhlásenie verejného obstarávania na výmenu verejného
osvetlenia za LED svietidlá na
Novozámockej a Šurianskej
ulici, takisto v časti Nitrianska osada, a nové osvetlenie
pribudne i na cintoríne. Plánujeme opravu chodníka na ulici
Kpt. Nálepku od základnej školy po posledný dom smerom
k železničnej stanici a rekonštrukcii sa nevyhnú ani vnútorné
priestory vestibulu a sociálnych zariadení kina Sokol. Finančný príspevok žiadame na projekt výstavby denného stacionára
v našej obci, pracujeme na zmene územného plánu, kde riešime
aj individuálnu bytovú výstavbu, priemyselnú zónu a stavby na
verejnoprospešné účely. Pracujeme tiež na projektovej dokumentácii revitalizácie parku, ktorý je v centre obce, a pokiaľ ide
o kanalizáciu, tam momentálne čakáme na rozhodnutie Úradu
pre verejné obstarávanie.
• Obec Bánov má tento rok aj jednu novinku – bol zriadený
transparentný účet. Za akým účelom a komu budú vyzbierané finančné prostriedky poskytnuté?
- Transparentný účet bol zriadený 28. januára za účelom poskytnutia adresnej pomoci pre občanov obce Bánov, ktorí to
najviac potrebujú. Ak sa teda v obci udeje nejaká nešťastná
udalosť a občania budú chcieť finančne prispieť, budú môcť peniaze poslať na tento transparentný účet a prípadne aj podporiť
konkrétnu osobu, ak do poznámky pre príjemcu uvedú adresáta. V inakšom prípade sa finančná pomoc prerozdelí komisiou
zriadenou na tento účel. Pevne však verím, že takýchto nešťastných udalostí bude v našej obci čo najmenej.
-R-
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Zdobenie adventného venca – Klub dôchodcov Bánov

Zdobenie adventného venca – ZŠ s MŠ Bánov

Očkovanie občanov

Dobrovoľná zbierka „Daruj zabalené šťastie“

Stretnutie s Mikulášom

Salónky a vianočný darček pre 70- a viacročných občanov

Pomoc rodine v núdzi v spolupráci s OZ Inšpirujme svet

Nové „FIT“ ihrisko v areáli základnej školy

Budova hasičskej zbrojnice – začiatok rekonštrukcia

Budova hasičskej zbrojnice – finalizácia rekonštrukcie
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Kostol sv. Michala archanjela má novú strechu

Zub času sa podpisuje nielen na rôznych miestach či ľuďoch, no neobchádza ani také dominantné stavby, akými
sú kostoly. Kostol sv. Michala archanjela
v Bánove bol postavený ešte v roku 1842
a v roku 1928 bol rozšírený o dve bočné lode s chórmi a v takejto podobe ho
vidíme aj dnes. S tým rozdielom, že sa
na ňom vyníma celkom nová strecha.
Možno teda povedať, že za posledných
takmer 100 rokov bola jej výmena najväčšou investíciou v živote farnosti. Cesta k jej kompletnej rekonštrukcii však
bola dlhá – trvala až tri roky, a na jej
uskutočnenie bolo potrebných množstvo financií. Tie sa snažil získať miestny správca farnosti PaedDr. ThLic. Peter
Čieško odpredajom cirkevnej budovy
starej školy, ktorá dlhodobo nebola využívaná a chátrala. „V prvom rade som sa
dohodol s pánom starostom, či má obec
záujem ju odkúpiť, na čom sa obecné
zastupiteľstvo zhodlo a kúpu tejto budovy schválilo, no ešte predtým musel
s predajom súhlasiť Biskupský úrad
v Nitre. Budova starej školy teda bola
predaná za sumu, ktorú určil znalec na
základe ohodnotenia,“ vysvetľuje. „Ak

to beriem s celkovou prípravou a odpredajom tejto budovy, kým sa začali
práce na streche, boli to približne tri
roky úsilia. Z predaja sa zaplatila ešte
daň štátu a potom sa organizovali aj
zbierky. Všetkým darcom a sponzorom
patrí obrovská vďaka.“ Z výberového
konania uspela firma z Oravy, ktorej ponuku vybrala farská ekonomická rada,
aj na základe dobrých referencií. Podieľali sa napríklad na rekonštrukcii veže
na Dóme sv. Martina v Bratislave či na
Bazilike sv. Mikuláša v Trnave. Ešte pred
samotnými rekonštrukčnými prácami
však bolo potrebné vybaviť stavebné povolanie, pripravil sa tiež architektonický
a statický projekt a projekt digitalizácie kostola. S obnovou strechy sa začalo presne 17. mája 2021 a odvtedy šesť
majstrov celých päť mesiacov pracovalo
neúnavne na tom, aby dostal Kostol sv.
Michala archanjela krajší vzhľad. Spokojný bol aj vdp. Peter Čieško: „Pre
mňa osobne to bolo veľmi veľa nových
skúseností, veľa som sa pýtal a zisťoval
a bolo mi odporúčané, že najlepšia na
strechu bude keramická krytina, ktorá
má najlepšie vlastnosti.“ Pôvodná stre-

Rekonštrukcia strechy kostola

cha na kostole bola plechová, na viacerých miestach zatekalo a najvýraznejšie
poškodenia boli na krove, ktorý sa takisto celý menil. Novinkou je tiež aj to, že
kostol dostal na Vianoce nové odbíjanie
zvonov, takže veriaci budú môcť počuť
zvonenie každých 15 minút. Ozdobou sa stal i medený kohút na streche,
ktorý okrem toho, že je ukazovateľom
vetra, má aj trochu iný význam. „Ide o
starý kresťanský symbol, ktorý pripomína kresťanom, aby boli bdelí, tým,
že kohút nás každé ráno prebúdza, ale
zároveň je známy aj z Biblie z evanjelia, kde symbolizuje zradu Petra, ktorý
nepozná Krista, takže nás tento symbol
upozorňuje aj na to, aby sme boli naozaj ostražití a nezapreli toho, ktorý
za nás dal život,“ približuje symboliku
tohto znaku pán farár. A ako počas tohto, ale celkovo pandemického obdobia
prebiehali vo farnosti sv. omše? „Ak si
dobre pamätám tak kostoly sa prvýkrát
zatvorili vo februári 2020 a približne
o týždeň neskôr som začal vysielať cez
stránku na soc. sieti Facebook. Odvtedy
vysielam sv. omše dennodenne s prestávkou v lete, keď bol kostol otvorený
pre všetkých. Ja osobne som to vnímal
ako službu ľuďom, aby som bol s nimi
v spojení a mohol im niečo odovzdať.“
K dispozícii bola občanom i káblová televízia, takže veriaci mali možnosť byť
na bohoslužbe účastní aj takýmto spôsobom. Mnohí však čakajú na to, kedy sa
na sv. omši budú môcť konečne zúčastniť osobne. Podľa vdp. Petra Čieška by sa
brány kostolov mali pre všetkých otvoriť
28. februára, konkrétne podmienky však
ešte nie sú zverejnené.
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• Pestovanie a predaj kobercových trávnikov
• Príprava a výsev väčších plôch
• Vertikutácia ihrísk
• Závlahové systémy

• ELEKTRICKÉ PRÍPOJKY
• DOMOVÉ INŠTALÁCIE
• BLESKOZVODY
• VÝROBA ROZVÁDZAČOV nn
• REVÍZIE

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

Elektromontáž

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

AJ VY TU MÔŽETE MAŤ
SVOJ INZERÁT!
CELÝ ROK LEN ZA 85 €
Žurnál z našich obcí..., informácie pre občanov, obce, inštitúcie a firmy okresu Nové Zámky
vychádza 3x ročne, registrované Ministerstvom kultúry SR: EV5452/16. ►
vydáva: Regionálne vydavateľstvo – Alena Jaššová, s.r.o., 941 04 Mojzesovo č.56, IČO: 50410512, telefón: 0903516499,
email: obecnyzurnal@gmail.com ► Šéfredaktorka Mgr. Alena Jaššová – promovaná žurnalistka. ► Externí spolupracovníci z regiónu:
Mgr. Mária Májeková, Mgr. Mária Derďaková, Lucia Buranská. Grafická úprava: Peter Orbán - Zoxó Press.
► INZERCIA: denne, tel.: 0903 516 499, dohodou ►Redakcia si vyhradzuje právo krátenia príspevkov. ►

► 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 VII., číslo 1, vyšlo vo februári 2022, ďalšie vydanie časopisu bude v júni 2022. Nepredajné.
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Obec Dolný Ohaj

Vážení čitatelia,
milí priatelia!

Dostáva sa vám do ruky prvé číslo vydania
časopisu Žurnál z obcí v roku 2022. Tak ako
minulý začiatok roka, tak aj tento bol veľmi
náročný a z dôvodu pretrvávajúcej situácie s Covidom veľmi obmedzujúci. Plošné
testovanie a očkovanie nám po sobotách a
nedeliach obsadzovalo priestory kultúrneho
domu namiesto kultúrnych podujatí, svadieb

a rodinných osláv. Všetci však už pevne
veríme, že s prichádzajúcou jarou sa život vráti do starých koľají a vrátime sa k
normálnemu spôsobu života.
Od posledného vydania časopisu ten
čas neuveriteľne rýchlo ubehol. Keď
ma oslovila redaktorka časopisu, naša
rodáčka Marika Májeková, že je tu opäť
čas na to, aby sme vám poskytli zopár
informácií, čo sa v našej obci udialo, tak
som zostal celkom zaskočený. Dovolím
si teda v krátkosti zhrnúť, čo sa u nás
udialo za toto obdobie. Tou najdôležitejšou informáciou je, že naša obec získala dotáciu na prestavbu, prístavbu a
modernizáciu zdravotného strediska vo
výške viac ako 700 000 €. Dokončili sme
projektovú dokumentáciu na výstavbu letného pódia na základoch bývalej školy pod
farským úradom. Zorganizovali sme stretnutie v priestoroch nášho KD so štátnym tajomníkom Ing. Dušanom Veličom z MIRRI
na tému budovania kanalizácií v regióne.
Následne bolo dohodnuté takéto stretnutie
aj na MŽP, ale z dôvodu núdzového stavu a
pandémie sa dodnes rokovanie neuskutočnilo. Stále sa boríme s problémom vybavenia

stavebného povolenia z dôvodu nevysporiadaných vlastníckych vzťahov. Obec má záujem a spracovanú projektovú dokumentáciu
aj na výstavbu cyklotrasy na pôvodnej vlečke
od škrobární k železničnej stanici, avšak aj
tu momentálne riešime vlastnícke pomery k
stavbe. V druhej polovici mesiaca marec sa
začne v našej obci s výstavbou optickej siete,
ktorá skvalitní prístup na internet, hlavne čo
sa týka rýchlosti, ale aj prenosu televízneho
signálu. Touto cestou vás chcem požiadať o
tolerantnosť pri výkopových prácach a, samozrejme, aj o zvýšenú opatrnosť. Uvedomujem si, že budeme čiastočne obmedzovaní, ale našťastie už nie na slobode. Ak ste
vyplnili dotazník o pripojenie k optike, tak
môžete tieto veci riešiť priamo s pracovníkmi stavebnej firmy, alebo ma kontaktujte. Tí,
čo ste dotazník nevyplnili, a mali by ste o pripojenie záujem, skúste ma tiež kontaktovať.
Urobíme všetko pre to, aby sa to dalo vyriešiť.
Na záver vám prajem úspešný rok 2022,
hlavne všetkým pevné zdravie, šťastie, tolerantnosť jedného k druhému, trpezlivosť
a hlavne čo najrýchlejší návrat do bežného
života.
Ivan Solár, starosta obce Dolný Ohaj

Karnevalové vyučovanie
14. február bol dňom, kedy
si žiaci v ZŠ s MŠ Juraja
Holčeka v Dolnom Ohaji
užili „Karnevalové
vyučovanie v maskách“.
Triedy sa zaplnili
originálnymi maskami
a tancom, tombolou a
občerstvením. Učitelia si tak
spolu s deťmi spravili
skutočne nezabudnuteľný
deň.
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Školské kolo súťaže Hviezdoslavov
Kubín má svojich víťazov

Literárna súťaž Hviezdoslavov Kubín, ktorá je pomenovaná podľa významného básnika Pavla Országha Hviezdoslava, má v dolnoohajskej základnej
škole už dlhoročnú tradíciu. Školské kolo v prednese sa uskutočnilo 27.
januára a v I. kategórii súťažili žiaci 2. a 4. ročníka. Porota mala skutočne
ťažkú úlohu pri vyhodnocovaní súťaže. Hodnotil sa výber textu, zvuková
stránka reči a celkový prednes. Tretie miesto získala žiačka 4. ročníka Vivien Križanová, druhé miesto si vybojoval žiak 2. ročníka Dávid Kriss a na
krásnom prvom mieste sa umestnila Eliška Bernáthová, ktorá navštevuje 2.
ročník a ktorá bude svoju školu reprezentovať aj na obvodnom kole. Všetkým súťažiacim a oceneným žiakom gratulujeme!

Deti v dolnoohajskej materskej škole si v prvom
polroku školského roka užili kopu rôznych aktivít

Školský rok 2021/2022 sa v Materskej škole v Dolnom Ohaji
naoko začal tak, ako každý iný školský rok. Avšak už od jeho
začiatku bol poznačený pandémiou. „Opatrenia, ktoré boli dané
pre všetky školské zariadenia, sme sa snažili dodržať na 100 %,“
hovorí zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ Mgr. Monika Potocká. „Zabezpečili sme všetky hygienické požiadavky a dokonca
nám zriaďovateľ zakúpil do oboch tried a jedálne germicídne
žiariče.“ Každá materská škola sa riadi určitým výchovno-vzdelávacím procesom podľa Školského vzdelávacieho programu.
Ten dolnoohajský nesie názov „Včielky a mackovia spoznávajú
svet“. O čo presne v ňom ide? „Prostredníctvom rôznych vzdelávacích aktivít sa snažíme u detí rozvíjať vedomosti, zručnosť
či schopnosti vo všetkých oblastiach vývoja. Aktivity, ktoré sme

mali naplánované s rodičmi alebo inými organizáciami, sme,
bohužiaľ, vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu nemohli zrealizovať, preto sme sa zamerali na aktivity, ktoré sme mohli uskutočniť interne,“ vysvetľuje Monika Potocká. Prvý polrok sa teda
niesol v znamení rôznych druhov aktivít. Posledný septembrový deň to bola napríklad akcia s názvom Naša obec, v rámci
ktorej deti spoznávali obec prostredníctvom lokálnych inštitúcií a služieb. Začiatkom októbra sa uskutočnil Jesenný deň,
kde na jesennej poldňovej vychádzke pozorovali deti zmeny v
prírode vplyvom počasia, zbierali prírodniny alebo si púšťali
šarkanov. Presne o mesiac neskôr oslavovali v škôlke Deň MŠ,
kde deti prejavili súťaživosť v pripravených hrách, ktoré sa realizovali v telocvični materskej školy. December patrí tradičným
aktivitám ako „Vitaj, Mikuláš“, v rámci ktorej škôlkari privítali medzi sebou Mikuláša a zároveň sa oboznámili s ľudovými
tradíciami, súvisiacimi s týmto sviatkom. Pečenie vianočných
oblátok je ďalšou neodmysliteľnou aktivitou, prostredníctvom
ktorej sa deti oboznamujú s tradíciou pečenia vianočných oblátok a tiež so surovinami, ktoré sú potrebné na ich prípravu.

„Keďže v našej oblasti sa sneh vyskytuje už len zriedkavo, Zimný deň sme uskutočnili ešte v decembri, konkrétne 10.12.2021
Musím povedať, že radosť zo snehu bola veľmi veľká. Deti postavili snehuliaka, guľovali sa a kĺzali na snežných lopatách,“
opisuje Monika Potocká, pričom dodáva, že aj vďaka tejto aktivite mohli deti identifikovať typické znaky zimného počasia
a pozorovať i vlastnosti snehu. Tesne pred Vianocami sa však
materská škola musela pasovať s vysokou chorobnosťou detí
a aby neboli ukrátené o udalosť, ktorú tradične slávia ako Štedrú večeru, rozhodli sa učiteľky zorganizovať Novoročné posedenie, kde si deti lepšie upevnili poznatky o regionálnych zvykoch počas Vianoc. Aktivít počas prvého polroka bolo v rámci
možností viac ako dosť, čo však čaká dolnoohajských škôlkarov v tom druhom? „Dúfam, že pandemická situácia sa bude
postupne zlepšovať a my budeme môcť splniť všetky aktivity,
ktoré máme naplánované. Najbližšie to určite bude Fašiangový
karneval, na ktorý sa deti už veľmi tešia,“ uzatvára zástupkyňa
riaditeľa školy pre MŠ Monika Potocká.
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Na lyžiarsky výcvik budú mať žiaci krásne spomienky

Hoci niektorí stáli na lyžiach vo svojom živote prvýkrát, po lyžiarskom výcviku, ktorý prebiehal od 13. do 18. februára, možno skonštatovať, že lyžovať sa naučili všetci, a tí, čo lyžovať už
vedeli, sa v tomto športe ešte viac zdokonalili. Aj keď z plánovaných 21 žiakov sa ich napokon kvôli covidu zúčastnilo výcviku
len 10, žiaci 7., 8. a 9. ročníka toho počas piatich dní zažili naozaj veľa. Ubytovanie mali zabezpečené v Závadke nad Hronom
v horskom hoteli Vŕšky a od pondelka do štvrtka lyžovali pod
majestátnou Kráľovou Hoľou v stredisku Ski Telgárt, odkiaľ sa
im ponúkal krásny panoramatický výhľad na okolitú prírodu.
Pohybovali sa tak na rozhraní dvoch národných parkov – Nízke
Tatry a Muránska planina. „Naši nezlomní žiaci a žiačky však
usilovne lyžovali aj napriek tomu, že nám vo štvrtok neprialo
počasie,“ hovorí učiteľ a súčasne hlavný inštruktor Mgr. Marek Solár, ktorý mal spolu s druhou inštruktorkou – učiteľkou
Ing. Máriou Hozlárovou na starosti nádejných lyžiarov. „Našli

sa aj takí odvážlivci, ktorí zdolali čiernu zjazdovku. Deviatačka
Dianka dokonca trikrát. Vo štvrtok sa nám podarilo navštíviť
prameň rieky Hron a prezreli sme si aj Chmarošský viadukt,
ktorý je súčasťou železničnej slučky. Okrem toho sme v stredu
a v piatok vstávali o piatej ráno, aby sme si mohli spoločne vychutnať zápasy našich hokejistov na olympiáde.“ Posledný deň
zájazdu ich navštívil riaditeľ školy Ing. Ivan Ostrožlík a starosta
obce Ivan Solár. Deťom priniesli pamätné medaily a niečo sladké na dobitie energie. O to, aby sa žiaci vôbec dostali na lyžiarsky výcvik, sa pričinila príspevkom aj samotná obec a ZRPŠ.
„Všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili k tomu, aby sme prežili
nezabudnuteľný týždeň, veľmi pekne ďakujeme. Už teraz sa tešíme na budúci rok a na nové zážitky a našim žiakom prajeme
veľa športových úspechov, možno aj nejakú tú zlatú olympijskú
medailu v zjazdovom lyžovaní,“ dodáva na záver s úsmevom
Marek Solár.

Dolný Ohaj bude mať zrekonštruované zdravotné stredisko
Obec Dolný Ohaj bola vo výzve vyhlásenej Ministerstvom
zdravotníctva SR na predkladanie projektových zámerov za
účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou
budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti úspešná. „V tom, čo sme na jeseň avizovali, sme uspeli a bola nám
schválená a pridelená dotácia v sume 701 229,53 eur,“ hovorí starosta obce Ivan Solár, ktorý sa teší, že sa zdravotná starostlivosť v obci nielen skvalitní a zefektívni, ale pacienti budú
mať pri návšteve vynovených priestorov zdravotného strediska
väčší komfort. „Aktuálne prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa stavby a rekonštrukčných prác na existujúcom zdravotnom stredisku. Výška spoluúčasti obce je 5 % a následne po
obstaraní dodávateľa na stavbu začnú prebiehať stavebné práce
a verejné obstarávanie na dodanie technológie, čiže vybavenie
ambulancií, lekárskych prístrojov, obzvlášť v zubnej a gynekologickej ambulancii. Celá stavba musí byť pritom zrealizovaná
a ukončená do 31. decembra 2023. „Stojí teraz pred nami ťažká

úloha zabezpečiť lekárov do novovybudovaného zdravotného
strediska, nakoľko podmienkou získania dotácie bolo zabezpečiť na určitý úväzok všeobecného lekára, pediatra, stomatológa
a gynekológa,“ vysvetľuje starosta obce, ktorý ďalej dodáva, že
pre všeobecného lekára bude k dispozícii aj jeden služobný byt.
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DELUKS - Originálna 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

Butik DELUKS v Šuranoch čaká zákazníčky s novým tovarom
prechodných búnd, koženiek, v ponuke má aj šaty na rôzne
príležitosti, blúzky a obrovský výber kvalitného spodného prádla.
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Úľany nad Žitavou
Vážení občania,

rok 2022 sa rozbehol a ja sa vám opäť prihováram prostredníctvom nášho časopisu. Tento rok je významný v tom, že ide o velebný rok a prvýkrát budú
voľby do samosprávy spojenými voľbami. V jeden deň sa budú voliť zástupcovia do VÚC a aj zástupcovia samospráv, pričom voľba starostov a primátorov
bude dvojkolová. Aj v roku 2021 bolo pre našu obec jednou z priorít odpadové
hospodárstvo a výsledok bol opäť výborný. Úroveň triedenia odpadu za predchádzajúci rok bola 69,46 %, čo bolo približne o 20 % viac ako v roku 2020.
Vďaka vám nemusela obec zvyšovať cenu za komunálny odpad, dokonca sme
mohli pre tých, ktorí sa rozhodli aj kompostovať, cenu za odpad trocha znížiť.
V tomto roku sa budeme ďalej venovať odpadovému hospodárstvu, najneskôr
do 1. 6. 2022 sa začne zbierať kuchynský odpad. Týmto by som chcel poprosiť
občanov, ktorí si ešte nevyzdvihli nádoby na kuchynský odpad, aby si ich vyzdvihli na obecnom úrade čo najskôr. Čím skôr budú nádoby rozdané, tým skôr
začneme so zberom. V tomto roku plánujeme začať so zberom jedlých olejov a
tukov, rozpúšťadiel, kyselín, zásad, farieb, lepidiel a živíc. V rozpočte obce boli
pre rok 2022 obecným zastupiteľstvom schválené aj investície pre našu mládež.
Bude sa budovať U-rampa pre skejtbordistov a kolobežkárov. Obec by v tomto
roku chcela rozšíriť aj pumptrack v obci. Na záver mi dovoľte popriať vám v
roku 2022 veľa zdravia a úspechov a zároveň mi dovoľte vysloviť prianie, že
kultúrne a spoločenské akcie v obci budeme konečne po dvoch rokoch môcť
opäť organizovať.
Ing. Rudolf Frýželka, starosta obce Úľany nad Žitavou

Mikuláš zavítal v decembri aj do našej obce
Aj keď situácia nepraje spoločenským či iným
kultúrnym akciám, obec Úľany nad Žitavou sa
rozhodla neodoprieť deťom v poslednom mesiaci
roka radosť a postarala sa o to, aby medzi menšie i
väčšie deti zavítal Mikuláš so svojimi nerozlučnými pomocníkmi anjelom a dvoma čertami. Všetky
deti jeho príchod v nedeľu 5. decembra netrpezlivo očakávali a patrične sa naň aj pripravili – básničkami, modlitbičkami či pesničkami. Rozžiarené
očká a nadšené a šťastné výrazy na tvárach našich
najmenších svedčili o tom, že takéto udalosti majú
v ich živote zmysel. Spokojné a radostné úsmevy
bolo vidieť aj na tvárach rodičov či starých rodičov, ktorí sa úprimne tešili s nimi. Deti si vďačne
zobrali mikulášske balíčky, niektoré upustili pri
pohľade na škaredých čertov slzičku, ale Mikulášov láskavý prístup a dobrosrdečný úsmev rýchlo
zahnal chmáry aj pri takýchto nečakaných situáciách. Skvelá organizácia tohto podujatia a najmä
šťastie a radosť detí boli dôkazom, že vynaložené
úsilie stálo za to.

Mikuláš zavítal i medzi žiakov základnej školy, ktorým rozdal sladké balíčky
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Úľančania prejavili najstarším občanom v obci empatiu,
spolupatričnosť a dobrosrdečnosť

Mikulášske potešenie - to je názov úžasnej myšlienky, ktorá dokazuje, že dobrí, prajní a srdeční ľudia ešte stále existujú. Ľudia, ktorí
nemyslia len na seba, ale aj na druhých. V rámci tejto akcie, ktorú zorganizovala obec spolu s terénnymi sociálnymi pracovníčkami,
mohli obyvatelia Úľan nad Žitavou nosiť na obecný úrad pekne zabalené krabičky, ktoré ukrývali množstvo drobných prekvapení,
doplnené o ručne vyrobené vianočné pohľadnice detí. Sociálne pracovníčky uprostred decembra navštívili každého seniora osobne,
samozrejme, za dodržania platných epidemiologických opatrení, a rozdali tak dokopy 77 krabičiek „Mikulášskeho potešenia“.
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Ohrozí úľanských včelárov pripravovaná
novela zákona o ochrane zvierat?
Pripravovaná novela zákona o ochrane zvierat z dielne poslancov OĽaNO vyvolala nespokojné ohlasy najmä v radoch včelárov. Keďže v Úľanoch nad Žitavou ich žije viac ako 30, sú, pochopiteľne, viacerí z nich znepokojení. Budú musieť skutočne
obmedziť chov svojich včelstiev? A čo v prípade, ak sa zakáže
samotné kočovanie?
Zákon na ochranu zvierat je prijatý všade vo svete a takisto aj v
Európskej únii, s ktorým samotní včelári nemajú žiadny problém. Včelár z Úľan nad Žitavou Oto Husár nad týmto pripravovaným návrhom len krúti hlavou. „My včelári nepotrebujeme
zákon, ktorý nás bude iba obmedzovať, ale potrebujeme taký,
ktorý nám bude pomáhať lepšie včeláriť a súčasne chrániť včely,
včelárov aj prírodu, príp. pomáhať sprístupňovať nové poznatky
o včelárstve, na základe ktorých by sme sa nejakým spôsobom
obohatili.“ Má obavy, že na príprave návrhu novely zákona sa
podieľajú ľudia, ktorí s chovom včiel nemajú nič spoločné a v
tejto problematike sa vôbec nevyznajú. Podľa neho je smutné,
že sa mnohí ľudia púšťajú do vecí, o ktorých vedia málo, alebo
len sprostredkovane. Aj preto nevidí zmysel zmien, ak nemajú
priniesť niečo pozitívne. Rovnaký názor majú aj úľanskí včelári
Martin Kosec a Marián Sepeši, podľa ktorých ide takisto o nezmysel. „Ak by takýto návrh prešiel, určite by som nemal toľko
včelstiev a nechodil by som kočovať,“
hovorí Marián Sepeši, ktorý má sám
okolo 30 včelstiev. „Sú však včelári, ktorí
majú 50 až 70 včelstiev a nemajú ich v
Úľanoch, ale v iných obciach. To znamená, že by s nimi vôbec nemohli kočovať
počas celého roka.“ O toľko diskutovanom návrhu novely zákona sme sa na
názor pýtali aj samotného podpredsedu
Slovenského zväzu včelárov Karola Klimenta, ktorý je okrem iného predsedom
Základnej organizácie SZV Šurany a
krajským predsedom SZV za Nitriansky
kraj. Len Základná organizácia SZV v
Šuranoch má približne 200 členov, ktorí
pochádzajú aj z okolitých obcí ako Bardoňovo, Dedinka, Podhájska, Trávnica,
Hul, Radava, Úľany nad Žitavou, Šurany, Palárikovo, Bánov, Komjatice, Veľký
Kýr či Rastislavice. Celkovo je v Slovenskom zväze včelárov okolo 15-tisíc
členov, ktorých znepokojuje najmä to,
že ich ako včelárov nikto neoslovil ako
zástupcov k predmetnej diskusii. Čo by

sa teda stalo, ak by takáto novela zákona nadobudla účinnosť?
Podľa Karola Klimenta by celkom poklesol stav včelstiev, znížil
by sa počet včelárov, bolo by menej medu a s menším počtom
včiel by súviselo aj menej opeľovania v prírode. „Nás uráža to, že
vzniká zákon, ktorý doteraz nikto nepovažoval z radov včelárov
za potrebný. Pretože my úzko spolupracujeme aj s Regionálnou
veterinárnou a potravinovou správou a
oproti Európskej únii máme pri produkcii medu prísnejšie podmienky – kým v
EÚ je povolené, aby med obsahoval 20 %
vody, na Slovensku je to iba 18 %. Aj preto sú vo svete naše slovenské medy považované za vysokokvalitné a ak by produkcia medu poklesla, na Slovensko by
sa dovážal lacný nekvalitný med,“ myslí
si predseda ZO SZV Šurany, ktorý si nie
je istý, čo presne stojí za nelogickým návrhom takéhoto zákona. „My nechceme
žiadne zákony, ktoré by akýmkoľvek spôsobom obmedzovali chov včiel a do ktorých by sme nemohli zasahovať. Z tohto
dôvodu sme však radi, že sa i vďaka našej
iniciatíve a obrovskej nevôli včelárov začalo o tomto probléme viac v spoločnosti
diskutovať. Nechceme totiž zákon o nás
bez nás.“ Podľa Karola Klimenta majú
včelári na Slovensku rokmi prepracovaný systém, ktorý funguje bez akýchkoľvek problémov, a preto nevidí dôvod, aby
sa na tom teraz niečo menilo.
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V Úľanoch nad Žitavou sa konalo 1. kolo
Slovenskej ligy v streľbe z airsoftových zbraní
„Dilegentia, Vis, Celeritas“ alebo aj „Presnosť, sila, rýchlosť“ –
také je motto dynamickej streľby, ktorú si v nedeľu 13. februára
vyskúšali strelci v telocvični miestnej základnej školy v Úľanoch
nad Žitavou. Konalo sa tu totiž 1. kolo Slovenskej ligy Air Action IPSC v streľbe z airsoftových zbraní podľa medzinárodných pravidiel dynamickej streľby IPSC (International Practical
Shooting Confederation). „V dynamickej – praktickej streľbe
musí pretekár podeliť svoju presnosť silu a rýchlosť do víťaznej kombinácie,“ vysvetľuje Andrej Himpán, predseda ŠSK HT
Úľany nad Žitavou. „Strieľa sa z airsoftových zbraní plastovými
guličkami, pričom veľký dôraz sa kladie práve na bezpečnosť.
Strelci strieľajú na papierové a plastové padajúce terče, ktoré sú
rozložené po strelišti. Tento šport je veľmi flexibilný, nakoľko
terče sú rôznorodo rozložené a strelec musí v rýchlosti logicky
rozmýšľať, v akom poradí zasiahne terče, aby bol najrýchlejší.“
Ďalej dodáva, že strelecké situácie – terče – sa stavajú vždy inak,
nemôžu byť na súťažiach rovnaké, takže strelec presne nevie,
ako budú terče rozostavené – vidí ich až na súťaži. „Nevie sa
presne natrénovať, napríklad ako to je pri mierenej streľbe na
terč, kde je presne určená vzdialenosť terča. Tento šport sa na
Slovensku začína pomaly rozbiehať. Prakticky naša obec a škola
sú PRVÉ na Slovensku, kde sa takáto súťaž konala,“ približuje
Andrej Himpán. Tento druh streľby – športu – je určený predovšetkým pre deti a mládež, ale vyskúšať ho môžu aj dospelí.

Nie je tam totiž žiadna veková hranica. Z dôvodu „covid obmedzení“ sa súťaže zúčastnilo obmedzené množstvo strelcov z
Úľan nad Žitavou, Mane, Šurian, Hulu, Radavy, Levíc, Komárna,
Štúrova, Nových Zámkov, Nitry a Palárikova. Športovo-strelecký klub HT Úľany nad Žitavou a obec úspešne reprezentovali
Adrián a Damián Vachoví, Samuel a Romana Himpánoví, Lukáš
Hegedűs, Matej Račko a Martin Veselka. Usporiadateľmi súťaže
boli: Športovo strelecký klub HT Úľany nad Žitavou, Športový
klub Corgoň Nitra, Základná škola s materskou školou Úľany
nad Žitavou a Obec Úľany nad Žitavou. Tí najlepší sa mohli tešiť
z cien, ktoré do súťaže venovali ŠK CORGOŇ Nitra, ŠSK Úľany
nad Žitavou, Ing. Rudolf Frýželka – starosta obce Úľany nad Žitavou, rodina Himpánová z Úľan nad Žitavou, rodina Veselková
zo Šurian, rodina Račková z Radavy, PARDINI.SK, Jáger zbrane,
strelivo, s. r. o. Šurany, ORYX Nitra a MUNIČÁK. „Akcia bola
realizovaná s finančnou podporou obce Úľany nad Žitavou,
ktorá bola schválená ešte v roku 2020, keď sa mala konať táto
súťaž. ĎAKUJEME! Aj napriek rôznym obmedzeniam sme to
nevzdali a zorganizovali sme ju,“ uzatvára predseda úľanských
strelcov na záver. Viac informácií o dynamickej streľbe z airsoftových zbraní si môžete pozrieť na internete: „IPSC Air Action“
a na facebookovej stránke: https://www.facebook.com/sskht.
ulanynadzitavou/

Zber papiera bol na základnej škole mimoriadne úspešný
Základná škola s materskou školou v Úľanoch nad Žitavou zorganizovala v januári mimoriadne úspešný zber papiera. V spolupráci s obecným úradom sa do zberu zapojili
všetky triedy vrátane občanov a rodičov detí. „Nazbierali sme plný kontajner odpadového papiera,“ hovorí riaditeľka školy Mgr. Oksana Ostrožlíková. „Recykláciou tak šetríme
nielen energiu, ale znižujeme ekologickú záťaž prostredia.“ Zberový papier je významnou
surovinou napríklad pri výrobe hygienických, baliacich a obalových papierov. Jedna tona
nazbieraného a spracovaného papierového odpadu zachráni až 2,5 m3 drevnej hmoty, čo
je približne 17 dospelých stromov. Recyklácia má teda svoj význam a aj takejto problematike sa žiaci miestnej základnej školy venujú. Najusilovnejšie triedy boli odmenené a škola
z výťažku za zber papiera zakúpila školské pomôcky pre všetkých žiakov.
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Obec Mojzesovo

Všetci máme za
sebou ťažké obdobie zapríčinené opakujúcou
sa
pandémiou
Covid-19 a jeho
zmutovaných foriem. Obmedzujúce
opatrenia,
ktoré boli prijaté vládou SR, nám znemožnili v predchádzajúcich mesiacoch
stretať sa na spoločenských, kultúrnych
a športových podujatiach v takej forme
a množstve, ako sme boli zvyknutí v
predchádzajúcich obdobiach. S príchodom jarných mesiacov svitá možnosť,
že sa prísne opatrenia zjemnia – respektíve úplne zrušia, a my všetci sa budeme môcť opäť stretávať bez obmedzení.
Počas uplynulých mesiacov a nepriaznivej covidovej situácie v celej našej
spoločnosti sa možno zdalo, že sa život
v obci zastavil. Nie je tomu tak. Okrem
každodenných povinností a služieb pre
občanov, originálnych a prenesených
kompetencií, riešenia havarijných situácií v budovách, ktorých vlastníkom je
obec, sa OZ a OÚ v Mojzesove venovali
príprave projektov pre zlepšenie života
a vybavenosti našej obce. Na rozostavanom zdravotnom stredisku prebiehali práce vo vnútri budovy, podarilo sa

Vážení čitatelia, milí spoluobčania!
nám vybaviť povolenie na dobudovanie
kompostárne mimo ÚPN obce Mojzesovo. Podarilo sa nám podať žiadosti na
NFP na MŽP SR, ktoré zahŕňajú žiadosť
o technické vybavenie našej obce – traktor, vlečka, viacúčelový nakladač. Žiadosť o nové vybavenie a rekonštrukciu
časti KD, ktorá bude slúžiť ako priestor
na rodinné oslavy, posedenia... V súčasnosti prebieha spracovanie žiadosti o
vybudovanie Zberného dvora pre obec.
Znovu – už po tretíkrát, bolo potrebné
obnoviť žiadosť o výsadbu stromov – v
rámci projektu Zelené obce Slovenska,
napriek tomu, že zmluva o výsadbe a
výške nenávratného finančného príspevku na výsadbu a realizáciu projektu
bola medzi obcou a Ministerstvom ŽP
SR už podpísaná s termínom zrealizovania výsadby do konca roka 2023. Sú
to všetko zbytočné byrokratické prieťahy zo strany ministerstva, ktoré brzdia
budovanie krajšieho životného prostredia v obci. V najbližších mesiacoch
nás čaká rokovanie o potrebnej rekonštrukcii ČOV v Komjaticiach, nakoľko
naša obec je jedným zo spoluvlastníkov
ČOV-ky. Je potrebné zrealizovať počas
letných mesiacov rekonštrukciu rozvodov elektrickej siete v Školskej jedálni
a v budove MŠ Vlnka, doriešiť verejné
osvetlenie novobudovaných uličiek,

Rezidencia Mojzesovo
Ešte v lete 2020 predniesla svoj zámer vtedajšia majiteľka pozemkov a
investor obecnému zastupiteľstvu v Mojzesove vybudovať v obci novú
obytnú zónu. Keďže v pôvodnom územnom pláne obce bola časť daných pozemkov určená na hromadnú bytovú výstavbu, bolo potrebné
územný plán obce zmeniť. Ide však o dlhý a finančne náročný proces. Zmeny a doplnky č. 1 k ÚPN boli schválené len prednedávnom, z
toho dôvodu vznikla dohoda, že investor uhradí všetky výdavky, ktoré
budú spojené s predčasným doplnením územného plánu obce zmeny
na doplnky č. 2. Po zrealizovaní spomínaného investičného plánu a
po vybudovaní a skolaudovaní inžinierskych sietí a prístupovej cesty
túto majiteľ cesty a pozemkov daruje obci Mojzesovo bez nároku na
preplatenie investovaných výdavkov. V súčasnej dobe je už všetko na
dobrej ceste a so Zmenami a doplnkami č. 2 k ÚPN sa finišuje. V obci
Mojzesovo vznikne nová moderná štvrť, kde bude vybudovaných 23
nových rodinných domov. Bude situovaná na okraji obce v blízkosti
vinohradov, ulica bude slepá, takže pokiaľ hľadáte bývanie v príjemnom, kľudnom prostredí, táto ponuka vám môže vyhovieť.
Investor predstavuje svoju ponuku takto:
Vytvorte si domov v blízkosti vinohradníckej oblasti Mojzesovo s výhľadom na vrch Zobor. Tieto možnosti Vám ponúka REZIDENCIA
MOJZESOVO. Pešia dostupnosť základnej i materskej školy, potravín,
zdravotného strediska i kostola. V blízkosti sa taktiež nachádza rieka
Nitra, futbalové ihrisko a krásna príroda v okolitých lesoch. Zóna je

odvodnenie uličiek, nakoľko žiadosť o
NFP na rekonštrukciu vodozádržných
opatrení nebola schválená. Sú to všetko
závažné problémy. S niektorými sa potýkame už niekoľko rokov, iné vznikli v
priebehu posledných mesiacov.
Dúfam, že milou a zaujímavou pre všetkých vás bude aj plánovaná rekonštrukcia, výsadba verejného priestoru pred
kostolom sv. Ondreja, ktorá skrášli a
spríjemní na pohľad aj túto časť obce,
ktorá bola doteraz zanedbávaná. Verím,
že nás všetkých čaká kľudnejšie obdobie,
kedy si budeme môcť naplno vychutnať
chvíle oddychu a zrelaxovať sa po ťažkom období, ktoré máme za sebou. Aj
touto cestou chcem poďakovať všetkým
vám, ktorí ste v uplynulom období priložili ruky k dielu a pomohli ste prekonať ťažké časy, ďakujem všetkým tým,
ktorým leží osud obce na srdci a prispeli
svojou troškou k tomu, aby sa nám všetkým v Mojzesove žilo ľahšie, komfortnejšie a modernejšie. Do nasledujúcich
týždňov a mesiacov vám všetkým prajem veľa pozitívnych myšlienok a elánu
do života. Prežite nasledujúce dni v plnom zdraví.
S úctou
Tatiana Martišová, starostka obce

situovaná na okraji obce Mojzesovo, čo zabezpečí kľudné bývanie.
O projekte: Realizátor / Developer: bicoma s.r.o.; Konateľ / kontakt
(info, predaj pozemkov): Ing. Ondrej Vitek, +421 911 999 546
Začiatok výstavby 6/2022, Koniec výstavby 12/2023, Predaj pozemkov 6/2022. V rezidencii sa nachádza 23 pozemkov o rozlohe od 604
m2 do 965 m2 (viď obr. rozdelenie pozemkov). Developer zabezpečí
realizáciu verejnej komunikácie, siete, osvetlenie a chodník. Každý pozemok bude disponovať vodovodnou a elektrickou prípojkou. Dbáme
na životné prostredie, preto uprednostňujeme využívanie obnoviteľných zdrojov energie na vykurovanie a ohrev teplej vody.
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Školská jedáleň pri ZŠ Mojzesovo-Černík
pripravuje obedy pre viac ako 200 stravníkov

Školská jedáleň pri ZŠ Mojzesovo-Černík, ktorej zriaďovateľom
je Obec Mojzesovo, v školskom roku 2021/2022 napriek zrušeniu obedov zadarmo pre žiakov základných škôl pripravuje
obedy pre viac ako 200 stravníkov. V jedálni varia pre 43 detí
materskej školy, 9 zamestnancov jedálne a materskej školy, pre
138 žiakov a 20 zamestnancov základnej školy a 13 dôchodcov.
Od septembra 2021 mali zatraktívniť školskú kuchyňu nové recepty, ktoré mali prilákať viacej stravníkov. Čistá voda, viac zeleniny a ovocia či jedlá z diviny – aj toto všetko je obsahom nového revolučného jedálneho lístka v školskej jedálni. Moderné
trendy do stravovania zaviedlo ministerstvo školstva. V ponuke
medzi novými jedlami nájdeme napríklad Polievku paprikovú
s pečeným cesnakom, Polievku mrkvovo-zázvorovú s kokosovým mliekom, Kuracie prsia zapekané so zemiakmi cibuľou a

pórom, Lososa s dusenou zeleninou alebo Karfiolový nákyp so
šampiňónmi. Zo zastaraných receptúr sa vyradili nápoje s vysokým obsahom cukrov a sladidlami, recepty s obsahom vnútorností, údeného mäsa, ale aj hotové mrazené jedlá. V rámci
programu „Školské ovocie a zelenina“ spoločnosť OVD – ovocinárske družstvo Dvory nad Žitavou, dodáva dvakrát do mesiaca našim deťom zadarmo ovocie, zeleninu a výrobky z nich.
Tieto dodávky ovocia a zeleniny sú sčasti financované zo zdrojov Európskej únie a zvyšok z prostriedkov štátneho rozpočtu.
Stravná jednotka pre jednotlivé kategórie je určená nasledovne:
MŠ deti celodenná strava je suma 1,45 €, ZŠ 1. stupeň 1,15 €,
ZŠ 2. stupeň je suma 1,23 €. Zamestnanci ZŠ v sume 1,33 € /
sociálny fond im z toho hradí 0,20 € na obedy/ platia celkom
1,13 €. Zamestnanci ŠJ a MŠ v sume 1,33 € /sociálny fond im
z toho hradí 0,40 € na obedy/ platia celkom 0,93 €. Dotácia na
obedy pre predškolákov do dovŕšenia 6 rokov je v sume 1,30 €.
Dotácia na obedy pre žiakov od dovŕšenia 15 rokov je v sume
1,30 €. Réžia na obedy za mesiac je 2 € /určená je na nákup
vybavenia jedálne – riady a čistiace prostriedky/. Od septembra 2021 má školská jedáleň 5 zamestnancov na plný úväzok, z
čoho jedna zamestnankyňa pracuje vo výdajni Materskej školy
Vlnka. Taktiež obec zamestnáva jednu zamestnankyňu na Dohodu o pracovnej činnosti na rozvoz obedov dôchodcom. Zo
získanej dotácie rozvojového projektu Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR na zlepšenie vybavenia školských
jedální pri základných školách a stredných školách bola minulý
rok do školskej jedálne zakúpená umývačka riadu, krájač zeleniny a chladnička, z rozpočtu obce bola zakúpená umývačka
riadu do výdajne materskej školy a chladnička do jedálne.
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Mladosť má krásnu tvár a staroba zase dušu

V našich životoch sa striedajú
dni bežné a dni také, ktoré sú
niečím výnimočné, dôležité a
uchovávame si ich v pamäti až
do konca. Listujeme v knihách
našich osudov a tvoríme rôzne
príbehy. Z detstva prechádzame do dospelosti, prežívame
dni, kde sa priateľstvo strieda
s láskou alebo sklamaním, kde
smútok strieda radosť, chorobu
zdravie, vojnu mier, šťastie neúspech, až pomaličky prídeme
po toľkých rokoch povinností
k zaslúženému odpočinku a
máme so sebou košík plný ži-

votných skúseností. Hovorí sa,
že mladosť má krásnu tvár a
staroba zase dušu. Potvrdilo sa
nám to aj v jedno predvianočné
dopoludnie, kedy sme navštívili našich jubilantov, ktorí od
novembra 2020 do októbra
2021 oslávili svoje „okruhliny“
70, 80 a 90 rokov. Rozžiarené
oči, láskavé slová vďaky, ktoré
nám boli opätované, premenili
náš obyčajný pracovný deň za
nevšedný. Malým darčekom a
voňavým kvietkom sme vstúpili na prah ich domácností a
zaželali im, aby ich jeseň života

bola plná plodov, krásy, pokoja
a slnka. Naši oslávenci: Benedikt Valent, Alžbeta Kováčová,
Ružena Osúchová, Jozef Hajnala, Emília Buránska, Emília
Paštinská, Soňa Jakubíková,
Marta Vašeková, Helena Štefániková, Anna Vašeková, Melánia Buranská, Ján Ölvecký,
Milan Buranský, Mária Szökeová, Anna Kajanovičová, Mária
Jakabovičová, Rozália Halásová, Helena Výberčiová, Hedviga
Gábrišová a František Bachúrik.
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Ako dopadlo sčítanie domov,
bytov a obyvateľov v Mojzesove?

Sčítanie domov a bytov prebiehalo v čase od 1. júna 2020
do 12. februára 2021, bez účasti obyvateľov, iba za pomoci
asistentov sčítania. Sčítanie domov prinieslo k dátumu 1.
1. 2021 tieto výsledky: V obci Mojzesovo máme 474 domov, z toho 461 rodinných, 6 bytových domov, 1 ostatnú
budovu na bývanie, 3 domy boli neskolaudované, 1 núdzový objekt neurčený na bývanie a 2 byty boli zaradené
medzi ostatné. Podľa štruktúry bytov podľa polohy bytu
v dome bolo až 472 bytov na prízemí, na 1. poschodí je
umiestnených 8 bytov a na 2. poschodí máme 5 bytov. V
štatistike možno nájsť aj informáciu, že napr. 19 domov
bolo postavených ešte pred rokom 1919, rozmach vo výstavbe bol v rokoch 1946 – 1960, kedy v obci narástlo 109
(23 %) nových domov, najväčší progres bol však v rokoch
1961 – 1980, kedy sa v Mojzesove postavilo až 175 (36,92
%) domov. Nových domov, ktoré boli postavené v roku
2016 a neskôr, bolo 27 (5,7 %). V našej obci sa nachádza
326 jednopodlažných domov, 137 dvojpodlažných domov
a 7 trojpodlažných domov. Domy so štyrmi a viac podlažiami sa v obci nenachádzajú. Zaujímavosťou je, že až
pri 44 (9,28 %) domoch nebola zistená forma vlastníctva,
406 (85,65 %) domov vlastnia fyzické osoby, 1 dom cirkev,
3 domy zahraniční vlastníci a pri 20 domoch je uvedená
kombinácia vlastníkov. Prevažná väčšina domov má murovanú konštrukciu, až 380 (80,17 %) domov, z nepálených tehiel je 82 (17,3 %) domov, oceľovo betónovú konštrukciu má 1 dom, drevenú konštrukciu taktiež 1 dom
a kombinovanú konštrukciu má 6 domov. U 4 domov
táto informáciu nebola zistená. 277 (58,44 %) domov má
vodovodnú prípojku z verejnej siete, 171 (36,08 %) domov má vlastnú vodovodnú prípojku priamo v dome, v
ostatných prípadoch majú vlastnú vodovodnú prípojku
mimo domu, alebo majú prípojku mimo domu z verejnej
siete, alebo sú bez prípojky, alebo údaj nebol zistený. Až
434 (91,56 %) domov má plynovú prípojku. Z dôvodu, že
v obci nie je kanalizácia, tak vlastnú žumpu využíva 443
(93,46 %) domov, 2 domy majú domácu čističku odpadových vôd, 25 budov je bez kanalizácie a v 4 prípadoch sa
typ kanalizačného systému nezistil.
Za zmienku stoja aj údaje, ktoré boli zistené pri sčítaní

obyvateľov, ktoré prebiehalo formou samosčítania v období 15. 2. – 31. 3. 2021, alebo formou asistovaného sčítania v termíne 3. 5. – 13. 6. 2021. V obci Mojzesovo ku
dňu 1. 1. 2021 žilo 1 346 obyvateľov, z toho 660 (49,03 %)
mužov a 686 (50,97 %) žien. V predproduktívnom veku
(0 – 14 rokov) bolo 197 (14,64 %) detí, v produktívnom
veku (15 – 64 rokov) bolo 905 (67,24 %) ľudí a 244 (18,13
%) občanov bolo v poproduktívnom veku (65 a viac rokov). Najstarších obyvateľov sme mali vo veku 91 rokov,
k uvedenému dátumu sme evidovali 1 ženu a 1 muža. Na
otázku o rodinnom stave odpovedalo až 571 (42,42 %)
obyvateľov, že je slobodných. Kolónku ženatý alebo vydatá odškrtlo 565 obyvateľov 565 (41,98 %), rozvedených
bolo 76 (5,65 %) občanov, ovdovených občanov bolo 127
(9,44 %), pri 7 ľuďoch sa rodinný stav nezistil. Čo sa týka
úrovne vzdelania občanov v obci, tak bez ukončeného
vzdelania – osoby vo veku 0 – 14 rokov bolo 138 (10,25
%) detí, základné vzdelanie malo ukončené 263 (19,54 %)
občanov, stredné odborné (učňovské) vzdelanie (bez maturity) 338 (25,11 %) občanov, úplné stredné vzdelanie (s
maturitou) 345 (25,63 %) občanov, vyššie odborné vzdelanie absolvovalo 72 (5,35 %) obyvateľov, vysokoškolské
štúdium ukončilo s titulom 137 (10,18 %) Mojzesovčanov,
bez školského vzdelania – osoby vo veku 15 rokov a viac
boli 2 osoby a vzdelanie sa nezistilo u 51 osôb. K slovenskej národnosti sa prihlásilo 1 281 (95,17 %) obyvateľov,
k maďarskej 6 občanov, k českej, ukrajinskej a rakúskej sa
hlásilo po 1 osobe a u 56 občanov sa údaj nezistil. Zaujímavé výsledky priniesla otázka o náboženskom vyznaní, kedy sa najviac občanov prihlásilo k Rím.-katolíckej
cirkvi – 1 187 (88,19 %), k Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 10 (0,74 %) ľudí, Grékokatolíci
boli 3 (0,22 %), Pravoslávna cirkev mala 1 (0,77 %) občana, Kresťanské zbory zaevidovali u nás 3 (0,22 %) občanov, Apoštolská cirkev 1, k Budhizmu sa prihlásil 1 občan,
ad hoc hnutie tiež 1 občan, iné náboženské vyznanie mali
2 osoby a nezistené náb. vyznanie malo 57 (4,23 %) občanov. Ak by ste sa chceli dozvedieť ešte viac zaujímavých
informácií o svojej alebo inej obci, či meste, môžete si ich
nájsť na webovej stránke www.scitanie.sk.

informácie z obce pripravila: Lucia Buranská
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COOP Jednota Nové Zámky, s. d. otvorila
moderný supermarket v Strekove
Strekov. V piatok, dňa 28. januára 2022 o 9.00 h sa
konalo slávnostné otvorenie nového supermarketu COOP Jednoty Nové Zámky, s. d. Oficiálne otvorenie zahájili predseda predstavenstva COOP Jednota Nové Zámky, s. d. Ing. Štefan Mácsadi spolu so
starostom obce Jánom Téglasom, ktorí na mieste privítali všetkých prítomných obyvateľov obce. Po prestrihnutí pásky sa zákazníci premiestnili do úplne
nových priestorov supermarketu za účelom svojich
prvých nákupov. Otvorenia sa zúčastnil aj biskupský
vikár, Mgr. Zoltán Ďurčo, ktorý predajňu pred otvorením posvätil.
„Výstavbu nového supermarketu v obci Strekov sme
zvažovali už dlhšie obdobie. Jedná sa o veľkú obec
s množstvom verných zákazníkov, ktorí si zaslúžia
nakupovať v komfortnejších a kultúrnejších podmienkach. Sme nesmierne radi, že otvorením väčšieho a moderného supermarketu sme dokázali v obci
zabezpečiť kvalitnejšie podmienky nakupovania pre
našich zákazníkov,“ uviedol Ing. Štefan Mácsadi.
Preinvestovali vyše milión eur
V Strekove sa pôvodne nachádzal menší supermarket
o rozlohe 210 m2, ktorý však už nezodpovedal potrebám dnešnej doby. Vedenie COOP Jednoty Nové
Zámky, s. d. sa preto rozhodlo a postavilo v obci nový
supermarket len pár metrov od pôvodnej predajne.
Samotná výstavba bola zrealizovaná za obdobie šies-

tich mesiacov, pričom
spotrebné
družstvo
preinvestovalo skoro
1,3 mil. eur, z toho 200
tisíc € do úplne nového
zariadenia. Supermarket disponuje 300m2 predajnej plochy, bude otvorený sedem dní v týždni s bohatou ponukou až 5200
tovarových položiek, s ponukou viac ako 70 % slovenských výrobkov. O spokojnosť zákazníkov sa postará 8-členný kolektív zamestnancov, pod vedením
pána Vidu.
„Pôvodné otvorenie Supermarketu sa oddialilo o dva
mesiace, ale s o to väčšou radosťou dnes konštatujeme, že sa nám podarilo zvýšiť úroveň nakupovania v obci. Výstavbou sa nová prevádzka v Strekove
radí medzi jednu z najmodernejších, ktoré existujú v
maloobchode.“ povedal Ing. Štefan Mácsadi. Dnešný
Supermarket prináša zákazníkom širšiu ponuku akciových tovarov a pozitívnou novinkou je každodenný dopek čerstvého pečiva, krájač na chlieb, pokladne s váhovými skenermi, či automat na zálohovanie
PET fliaš a plechoviek, ako i bankomat na výber hotovosti. Najnovšia prevádzka COOP Jednoty Nové
Zámky s. d. je vybavená najmodernejším obchodným
zariadením, novým LED osvetlením a najkvalitnejšími mraziarenskými a chladiarenskými boxami, ktoré
spĺňajú najvyššie ekologické štandardy aj vo vzťahu
k životnému prostrediu.
S podporou lokálnych dodávateľov
COOP Jednota Nové Zámky, s. d. podporuje predovšetkým spoluprácu s lokálnymi dodávateľmi.
K dnešnej podobe priestorov prevádzky sa pričinili: stavebné úpravy realizovala firma Hegedűs, s.r.o.
Nové Zámky, firma Pastorkalt a. s. Nové Zámky dodala chladiarenské a mraziarenské zariadenia, spoločnosť Reccom, s. r. o. Nitra, ktorá zabezpečila obchodné regálové systémy, reklamná agentúra Nykon,
s. r. o. Nové Zámky a spoločnosť NRSYS, s. r. o. Nitra,
dodávateľ výpočtovej techniky.
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„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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ROČNÍK III. FEBRUÁR 2018

Časopis občanov, obcí, inštitúcií a firiem okresu Nové Zámky
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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
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„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
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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

0903 516 499
obecnyzurnal@gmail.com
ŽURNÁL
y.sk

www.zurnal

h
z našic

obcí...

Jatov

Hul

Komjatice

Úľany n/Ž

