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Svetový deň Zeme v Lipovej /str.24

Slávnosť k sv. Urbanovi v Mojzesove
občania s úctou prežívali /str.6

Žiakov
úľanskej
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školy
navštívila
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Kontakt s príbuznými umožňovali
v Dome seniorov v Dolnom Ohaji
aj počas pandémie /str.27

Zvolili ste si do domu či bytu správnu tieniacu
techniku? -Poradí vám obchodný zástupca
Ján Smolárik z firmy MONTECH nz /str.13

2 Žurnál z našich obcí

„...časopis, ktorý osloví občana...”

Žurnál z našich obcí

„...časopis, ktorý osloví občana...”

Obec Mojzesovo

3

Vážení Mojzesovčania, milí čitatelia a priatelia našej obce...
Som rada, že mám opäť príležitosť osloviť vás prostredníctvom nášho
spoločného časopisu, „Žurnálu z našich obcí...“
Máme za sebou náročné obdobie plné odriekania, domácej izolácie,
utlmenia vzájomných osobných kontaktov medzi širšou verejnosťou,
priateľmi, rodinou a ukážky zodpovednosti, disciplíny a trpezlivosti
zo strany každého z nás. Aj touto cestou chcem poďakovať vám všetkým, ktorí ste ukážkovo ukázali spoločnú zodpovednosť za ochranu
života nielen seba a svojich najbližších, ale aj svojho okolia. Vyjadrujem úprimnú sústrasť a skláňam sa nad silu, ktorú v sebe majú členovia
rodín, ktorí prišli počas ťažkých časov „ korony“ o svojich najbližších.
Česť ich pamiatke!
Zo strany obce sme urobili všetky opatrenia a poskytli sme možnosť
ochrany proti šíreniu ochorenia Covid-19 aj formou pravidelného, týždenného testovania našich občanov formou MOM v spolupráci s OS
SR od 22. 1.2021 do 1.5.2021. V najbližších dňoch prebehne v našej
obci očkovanie mobilnou očkovacou jednotkou pre tých občanov, ktorí
sa na očkovanie prihlásili na Obecnom úrade. Verím, že spoločnými
silami zvládneme prekonať aj toto neľahké a hektické obdobie. Život
v obci sa pomaličky rozbieha, napriek tomu, že stále platia obmedzenia, definované vo Vyhláškach verejného zdravotníctva, za pomoci
usmernení z RÚVZ NZ HDM prebehli v oklieštenom režime dve akcie
venované deťom, a to Detské rybárske preteky a Rozprávkové vinohrady. Ďakujem všetkým pracovníkom OÚ v Mojzesove, členom spoločenských organizácií v obci, športovcom, dobrovoľníkom, sponzorom,
ktorí sa podieľali na príprave a úspešnom priebehu oboch akcií. Život
sa nezastavil ani v našich dvoch školských zariadeniach – v Základnej
škole Mojzesovo –Černík a v Materskej škole Vlnka, kde prebiehajú rekonštrukcie priestorov nielen v interiéroch budov, ale aj na školských
dvoroch, aby naše deti mohli tráviť svoj čas v čo najkrajšom, príjemnom
a modernom prostredí. Aby sme zamedzili zvýšenej chorobnosti detí v
MŠ, zakúpili sa do oboch tried vysokokvalitné čističky vzduchu, ktoré čistia vzduch od vírusov, baktérií, plesní, prachu a alergénov. Je teda

predpoklad, že v budúcnosti už nebude nutné
prerušiť prevádzku MŠ
z dôvodu vysokej chorobnosti detí. Postupne
sa obnovuje aj zariadenie Školskej jedálne, kde
sme získali štátnu dotáciu vo výške 5000 € na
novú chladničku, umývačku riadu a krájača
na zeleninu. Zrenovovali sme na komplet
jeden byt v nájomných
bytovkách, v druhom sa
nám podarilo odstrániť
závažnú závadu vlhnutia stien v nájomnom
byte. Viditeľne rastie aj
výstavba ZS, tento rok
je naplánované dokončiť hrubú stavbu, osadiť
okná a dvere a stavbu uzatvoriť. Na vybavenie jednotlivých ambulancií
chceme získať dotácie z IROP, výzva - Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu
COVID-19, Integrovaný regionálny operačný program – sa otvorila
14. júna 2021. V najbližších dňoch nás čaká rekonštrukcia podmytej
cesty pri novej bani, ktorú bude treba spevniť, navýšením svahu vedľa
vyasfaltovanej časti a vhodnou výsadbou krov a stromov, aby sa svah
neposúval smerom do bani. Blíži sa čas dovoleniek, prajem vám, aby
ste leto prežili v plnom zdraví. Tým, ktorí bojujú s ochoreniami, prajem
skoré uzdravenie a veľa síl pri zvládnutí zdravotných problémov.
Tatiana Martišová, starostka obce Mojzesovo

Stavanie mája
sa podarilo
V predvečer 1. mája sa aj tento rok vzhľadom na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením Covid 19 nekonala slávnosť
„stavania mája“. Táto tradícia sa pomaly vytráca z povedomia
Slovákov, ale nájde sa ešte pár mládencov, ktorí tieto mladé okresané stromčeky ozdobené farebnými stužkami postavia pred
dom svojej vyvolenej. U nás takýto jeden ústredný máj pre obec
postavila v centre pred obecným úradom bez účasti verejnosti
Poľovná spoločnosť Mojzesovo, ktorej za pomoc ďakujeme.

Sčítanie obyvateľov

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako jediné zisťovanie umožnilo zapojenie všetkých obyvateľov SR.
Prinesie po desiatich rokoch komplexný pohľad na to,
ako sa SR a jej obyvatelia za uplynulé obdobie zmenili,
taktiež prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní. Sčítanie slúži ako podpora rozvoja na regionálnej i lokálnej úrovni. Môže napríklad
prispieť k zlepšeniu dopravnej situácie na území obce alebo v jej okolí, má vplyv na výšku podielových daní pre obec alebo pomáha
pri plánovaní počtu miest v materských školách, v základných školách, plánovaní služieb pre seniorov a iné. V termíne od 15.2.2021
do 31.03.2021 prebiehalo tzv. samosčítanie, keď sa obyvateľ prostredníctvom elektronického formulára sčítaval sám alebo s pomocou
blízkych osôb alebo iných osôb, s ktorými žijú v jednej domácnosti (napr. seniori, osoby so zdravotným postihnutím alebo osoby s
minimálnymi digitálnym zručnosťami). Ak sa nedokázal sčítať sám, službu asistovaného sčítania zabezpečila obec v rámci dosčítavania, t. j. od 3. mája do 13. júna 2021, kontaktné miesto bolo zriadené na obecnom úrade. V našej obci sa formou samosčítania sčítalo
celkovo 88,9% obyvateľov, pri asistovanom sčítaní sa dosčítalo 2,5 % obyvateľov, čiže celkovo sa za obec Mojzesovo sčítalo presne
91,43% obyvateľov. Všetkým, ktorí si splnili svoju povinnosť, ďakujeme.
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Najväčšiu rybu chytil Miško Vašek, prvé miesto obsadil Tobias Juhás

Obec Mojzesovo v spolupráci s miestnymi rybármi zorganizovala pri príležitosti Medzinárodného dňa detí detské
rybárske preteky, ktoré sa konali v sobotu
12. júna 2021. Tento rok sa však nechytalo
na miestnom rybníku, ale rajónom na lov

rýb bola určená neďaleká baňa. Už ráno
od siedmej hodiny sa malí rybári mohli
registrovať, aby o ôsmej hodine výstrelom miestneho poľovníka odštartovali
súťaž o zaujímavé ceny. Keďže je v súčasnej dobe potrebné robiť pri hromadných
akciách aj zoznam všetkých zúčastnených, pre rozveselenie danej situácie pri
registrácii pomáhala „vodníčka.“ Preteky zahájil člen Slovenského rybárske-

ho zväzu Šurany Jozef Čunderlík, ktorý
usmernil zúčastnených s pandemickými
opatreniami, oboznámil deti so signálom zahájenia a ukončenia pretekov, so
systémom bodovania a ostatnými propozíciami pretekov. Súťažilo sa v kategórii
1., 2., 3. miesto a najväčšia ulovená ryba.
Do chytania rýb sa tento rok prihlásilo
celkom štyridsaťdva mladých rybárov.
Niektorí bojovali o výhry sami, iní si na
pomoc zobrali svojich rodičov alebo starých rodičov. Keďže kvôli súčasnej pandemickej situácii nebolo možné deťom
podávať obľúbené hotdogy ani vychýrené
haláslé, museli si vystačiť iba balenými
sladkými dobrotami, ktorých však bolo
neúrekom. Od ôsmej do jedenástej hodiny prebiehal samotný pretek lovu rýb a
o jedenástej taktiež výstrel ukončil chytanie rýb. Následne prebiehalo sčítanie
bodov a vyhodnotenie. Krátko pred dvanástou hodinou Jozef Čunderlík spolu s
podstarostom obce Ľubomírom Opátom
odovzdali ceny. Hodnotnejšie ceny, medaila, víťazný pohár a diplom boli určené
pre súťažiacich, ktorí obsadili prvé, druhé
a tretie miesto a pre rybára, ktorý ulovil
najväčšiu rybu, naprázdno však neobišiel
nikto, balíček sa ušiel každému súťažiacemu. Najväčšiu rybu chytil Miško Vašek,
prvé miesto obsadil Tobias Juhás, druhé
Oliver Kajanovič a tretie Nelka Buranská.
K úspechu im gratulujeme!
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Z rozprávky do rozprávky

V nedeľu 13. júna 2021 pokračovali oslavy Medzinárodného
dňa detí na vinohradoch, ktoré sa v ten deň premenili na rozprávkové. Keďže stále situácia ohľadom korony nie je úplne v
poriadku, akcia bola ochudobnená o rôzne súťaže, obmedziť sa
muselo aj občerstvenie taktiež iba na balené potraviny. V úvode
púte pod veľkým stromom na deti čakala vodníčka, ktorá deťom odovzdala orientačnú mapku, aby nezablúdili na potulkách,
ukázala im cestu k najbližšiemu stanovišťu – k hasičom. Tento
rok ukážky predvádzal Dobrovoľný hasičský zbor zo Šurian.
Počas prechádzky mali deti s rodičmi a starými rodičmi možnosť stretnúť vodné víly, ktoré bdeli pri stanovišti Zlatej rybky,
roztancovať sa mohli u Snehulienky, princa a myšiaka Jerryho,
správnu cestu im taktiež ukázala motýlia víla, babka s dedkom
im pri stanovišti Ťahal dedko repku rozprávali krátky úryvok z
rozprávky a deti mali uhádnuť, kto pomohol dedkovi vytiahnuť
repku. Neďaleko čakala Šípková Ruženka, či ju niekto z hlbokého spánku prebudí. Starú studňu pri Urbankovi strážil vodník,
pri zastávke O pampúšikovi deti kreslili kriedami na cestu, za
čo dostali malú drobnosť a rozprávkový obrázok na pamiatku.

V altánku zasa čakali odmeny pre deti, ktoré sa zapojili do súťaže ešte pred plánovanou akciou a priniesli nakreslený obrázok na obecný úrad s témou, ako si predstavujú oslavy MDD.
Namiesto niektorých súťaží tento rok dostali priestor animátori,
ktorí roztancovali nielen deti, ale aj dospelých. Túra pokračovala
k pavučine, kde okoloidúcim pomohla prejsť pavučinu pavúčia
kráľovná. Na konci trasy už čakala malých futbalistov futbalová
bránka, stanovište Červená čiapočka strážili poľovníci. Na záver
deťom farebný klaun vymodeloval z balónov podľa želania zvieratko, kvetinku alebo inú zaujímavosť. Aj keď bola táto akcia v
mnohých veciach kvôli pandémii obmedzená a veterné počasie
nám komplikovalo situáciu, deti strávili so svojimi rodičmi zaujímavé popoludnie.
Obidve akcie, ktoré sa konali pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa detí, finančne podporili Obec Mojzesovo, Nitriansky
samosprávny kraj, Slovenský rybársky zväz Šurany a sponzori
IZOL PLUS s.r.o. – Miroslava Buranská, NOVOSEV s.r.o. – Miroslav Vašek, IZOTEZ – Jozef Čunderlík, Stolárstvo Chovanec
– Miroslav Chovanec, Stolárstvo Pavol Vašek, PROKA SK, s.r.o.
– Štefan Hancko, WIKUS SK Slovensko s.r.o. – Branislav Zlatinský, Dela Company Slovakia s.r.o. – Juraj Kozár, Zmiešaný
tovar Mojzesovo – Anna Buranská, Pavol Melišek, Marek Mesároš, Ivan Kajanovič a Rybárstvo Carpio Šurany. Za pomoc pri
prípravách ďakujeme starostke Tatiane Martišovej, pracovníkom obecného úradu, miestnym rybárom, Poľovnej spoločnosti
Mojzesovo, MO Slovenského zväzu záhradkárov, MO Slovenský
orol, podstarostovi Ľubomírovi Opátovi a poslancovi Jozefovi
Záhorcovi, Andrei Buranskej, Emílii Hianikovej a Katke Valentovej, dievčatám Miške Slovákovej, Henrietke Teplanovej, Števke
Farkašovej, Timei Zlatinskej a Sáre Buranskej.
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Kompostujem, kompostuješ, kompostujeme...
Koncom januára tohto roka obec Mojzesovo vyhlásila verejnú
súťaž na obstaranie kompostérov, aby zabezpečila kompostér do
každej domácnosti v Mojzesove. Rozhodlo sa tak vedenie obce
na základe zmeny zákona č. 75/2015 Z.Z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, kedy má obec povinnosť zaviesť
a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho
odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Keďže
zabezpečenie odvozu tohto odpadu by pre obec bolo finančne
veľmi náročné, zvolila sa možnosť podľa § 81, ods. 21, písm. b, čo
znamená, že obec preukáže, že 100% domácnosti vlastný odpad
kompostuje. Práve preto vám v jesenných mesiacoch minulého
roka pani starostka s poslancami doručila na podpis Dohody o
kompostovaní a prisľúbila, že každá domácnosť kompostér aj
dostane, aby ten odpad aj skutočne mali občania do čoho kompostovať. Mnohí z vás už kompostujete aj s vlastnými kompostérmi, ostatných to chceme naučiť. Kompostovanie je najlepší a
najjednoduchší spôsob, ako môžeme znížiť množstvo vyhadzovaného komunálneho odpadu viac ako o polovicu. Biologický
odpad totiž tvorí váhovo najväčšiu časť komunálneho odpadu
(45% - 60%). Každý, kto býva v rodinnom dome alebo má záhradu, ho potom môže svojpomocne spracovať. Rastlinné zvyšky
z prípravy jedál, zvyšky z pestovania rôznych plodín v záhrade alebo na poli, konáre, lístie, pokosenú trávu, zvädnuté kvety,
hnoj z chovu hospodárskych zvierat atď., to všetko môžeme využiť pomocou domáceho kompostovania na výrobu kvalitného
kompostu, ktorý potom opätovne môžeme použiť pri pestovaní
v našich záhradách ako prírodné hnojivo.
Každá domácnosť v Mojzesove v mesiacoch marec až jún dostala jeden 400 l kompostér aj s návodom, ako ho správne používať.
Cieľom používania kompostérov je predovšetkých znížiť množstvo komunálneho odpadu, ktoré vyhadzujeme do kontajnera.
Ak budeme dôkladne triediť aj tento odpad, malo by sa to vo
veľkej miere odzrkadliť aj na nákladoch obce za komunálny odpad, ktorý z roka na rok rapídne narastá.

Slávnosť k sv. Urbanovi v Mojzesove

du chcú vinohradníci od rôznych škodcov ochrániť všetkými
možnými spôsobmi, snažia sa získať podporu tohto patróna aj
modlitbami a pobožnosťami a vyprosiť u neho priazeň. Sošky
svätého Urbana sú aj v Mojzesove súčasťou vínnych pivníc a hajlochov a jedna z nich sa nachádza aj na vinohradoch, pri ktorej
sa už tradične v najbližšiu sobotu k spomínanému dátumu slávi
krátka pobožnosť. Tento rok to bolo 22. mája 2021, ktorú celebroval vdp. Stanislav Kaššovic. Na tejto pobožnosti sa stretlo
niekoľko desiatok veriacich vinohradníkov a záhradkárov, ktorí
sa pomodlili za dobrú úrodu v tomto roku. Spojenie sviatočnej
atmosféry, obradu a ďalších rituálov priblížilo neopakovateľnú
atmosféru, ktorá potešila a nadchla všetkých zúčastnených.

Dátum 25. máj je sviatok sv. Urbana – patróna vinohradníkov. Sv. Urban je ochranca vinárov, vína, vinohradníkov, dokonca aj ochrancom proti mrazu a súčasne
i proti opilstvu. Všade, kde sa na území Slovenska pestuje
hrozno, patrí tento deň k významným sviatkom. Tento
deň je na južnom a strednom Slovensku vo vinohradníckych oblastiach dôležitým dňom aj preto, lebo sa vo
vinohradoch začínajú zelené práce. Keďže si svoju úro-

informácie z obce pripravila Lucia Buranská
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Milí čitatelia časopisu Žurnál z našich obcí!

Obmedzujúce opatrenia, ktoré
boli prijaté,
nám bránili sa spoločne stretávať. S príchodom letných
mesiacov začíname opäť „ožívať“. Práca v našich obciach sa zameriava aj na organizáciu
kultúrnych podujatí. Za posledné týždne sme
si uctili kladením venca padlých Bánovčanov
v I. a II. sv. vojne, pripomenuli sme si 5. výročie
úmrtia našej rodáčky, rehoľnej sestry MUDr.
Veroniky Theresie Ráckovej SSpS, 100. výročie
postavenia kaplnky Božského Srdca Ježišovho

Nová kosačka pre Športový areál Bánov

a uskutočnil sa aj tenisový turnaj o
Pohár starostu obce. Aktuálne v Bánove pripravujeme 40. ročník Behu
oslobodenia obce Bánov, Dni obce
a projekt Bánovské leto, ktoré bude
zahŕňať viac ako 10 kultúrno-spoločenských a športových podujatí
počas celého leta. Samozrejme, že
počas tejto dlhotrvajúcej situácie
sa venujeme aj našej každodennej
práci pre našich občanov a realizovaní investícií. Za posledné obdobie
sa nám podarilo vybudovať chodník v
športovom areáli v časti Detský svet,
zriadenie polytechnickej učebne s didaktickými pomôckami pre žiakov ZŠ,
čistenie ulíc v centre obce pomocou zametacieho stroja, úprava zelene na verejných priestranstvách a v parkoch, prepis
budovy starej školy kúpenej od Farnosti
Bánov do vlastníctva obce, rekonštrukcia obecnej knižnice, výmena a inštalácia nových rozhlasových ampliónov, nákup novej obecnej traktorovej kosačky
do športového areálu, osadenie nových
vstupových vítacích tabúľ, vybudovanie novej odstavnej plochy pre
materskú školu, oprava výtlkov na
obecných cestných komunikáciách,
inštalácia nového LED osvetlenia
v časti Nitrianska osada a mnohé
menšie investície.
S príchodom letných mesiacov využime tento čas na oddych, načerpanie nových síl a strávme čas v
kruhu svojich najbližších. Príjemné
prežitie letných dní!
PhDr. Miloš Rybár
starosta obce Bánov

Čistenie ulíc obce zametacím strojom

LED osvetlenie v časti Nitrianska osada

Nový chodník v Športovom areáli Bánov

Nové parkovisko pre Materskú školu Bánov na ulici J. Hralu

Žiaci sa od septembra budú môcť tešiť z novej polytechnickej učebne
Obec Bánov v súčasnosti ukončuje projekt financovaný Ministerstvom pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na zriadenie a modernizáciu polytechnickej učebne.
Hoci tento rozvojový projekt sa podarilo uskutočniť až v druhej etape a situáciu na istý čas
skomplikoval koronavírus, dnes už je učebňa
kompletne vybavená moderným nábytkom a
didaktickými pomôckami. Cieľom projektu
bolo zabezpečiť materiálno-technické vybavenie s cieľom zlepšiť podmienky získavania
vedomostí a zručností, dosahovať lepšie podmienky žiakov a zároveň ich lepšiu úspešnosť
na trhu práce. Snahou bolo tiež vybudovať u
žiakov pracovné návyky a zručnosti, aby žiaci
vedeli využiť teoretické poznatky aj v samotnej
praxi, aby dokázali riešiť problémové situácie
a uvažovať v logických súvislostiach. Na modernizáciu učebne získala obec nenávratný
finančný príspevok v celkovej sume 62-tisíc
eur. Schváleniu tohto projektu však predchádzala dlhá a dôkladná príprava ešte za bývalého vedenia obce. „Na príprave podkladov
sme spolupracovali s vtedajšou predsedníčkou

MAS Cedron
Nitrava, ktorá
nám pomohla
najmä s jeho
kompletným
spracovaním,“
hovorí riaditeľka ZŠ s MŠ Bánov Mgr. Denisa Slížová. „Keď
projekt napokon na druhýkrát schválili, už sa mu venoval
pán starosta, ktorý zabezpečil verejné obstarávanie.“ Aktuálne je celý majetok učebne zinventarizovaný a treba povedať, že z didaktických pomôcok budú nadšení nielen žiaci, ale aj
samotní učitelia. „Učebné pomôcky sú skutočne fantastické a kvalitou na vysokej úrovni,“
pochvaľuje si riaditeľka školy. „Je tam veľa sád
na meranie spotreby elektrickej energie, na obrábanie dreva, kovu či plastov, univerzálnych
meracích prístrojov, stavebníc, sady pre robotické programovanie, sady na znázornenie
skleníkového efektu a mnohé ďalšie. Veľmi sme

sa na
túto
učebňu tešili, žiaci sa v nej budú učiť v rámci
predmetu Technika.“ Škola už teda nemá nadštandardné podmienky iba v oblasti environmentálnej výchovy, resp. pestovateľských prác,
ale momentálne spĺňa štandardy modernej
výučby už aj v oblasti technických predmetov.
„Škole chýbalo vybavenie odborných učební,
preto sme chceli vytvoriť a zlepšiť podmienky
pre žiakov v základnej škole, aby sme u nich
mohli rozvíjať aj tieto manuálne zručnosti, a
teší nás, že sa nám to nakoniec podarilo,“ uzatvára Mgr. Denisa Slížová.
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Základná škola v Bánove je krásnym príkladom
novej formy práce s deťmi v environmentálnej oblasti
Nie každá základná škola
sa môže pýšiť titulom „Zelená škola“. Čo to v praxi
znamená? Priateľské vzťahy
so žiakmi, pozitívna zmena
myslenia a správania, zmysluplne využitý čas, zážitková
forma učenia, nadšenie a
optimizmus. Práve Základná škola s materskou školou
v Bánove je s 230 žiakmi
súčasťou najväčšieho vzdelávacieho programu na svete – programu Zelená škola.
Viac o prehlbovaní vedomostí zážitkovou formou a
o mnohých nápadoch, ako
dosahovať
zveľaďovanie
životného prostredia už v
školskom prostredí nám porozprávala jej riaditeľka Mgr. Denisa Slížová.

ľaďuje. Radi by sme tento environmentálny cit u našich žiakov
posúvali ďalej a o to sa stále snažíme.
• Vaša škola je už niekoľko rokov držiteľom certifkátu „Zelená škola“, no aby ste ho získali, museli ste preto aj niečo urobiť. Čo konkrétne to bolo?
- V rámci programu Zelená škola sme so žiakmi prešli už v viaceré témy, ako napríklad Zeleň a ochrana prírody, Odpad, Voda
a Energia. Momentálne však čakáme na to, či obhájime vlajku
Zelenej školy. Aby sme ju opäť získali, museli sme zorganizovať veľké množstvo aktivít, zameraných na tému Energia, ktorej
sme sa pre náročnosť venovali až 3 roky.
• Aké aktivity máte na mysli?
- V rámci prvej témy Zeleň a ochrana prírody sme vybudovali
eko-učebňu, kde máme ovocné stromčeky, kríky či bylinkovú
špirálu, z vypestovaných byliniek si deti s obľubou varia bylin-

• Máloktorá škola má také silné zameranie na environmentálnu výchovu, ako tá vaša. Venujú sa jej všetci žiaci už od
prvého ročníka?
- Ochrane životného prostredia a ekológii učíme deti už v materskej škole, no v podstate sa tejto téme venujeme všetci – od
tých najmenších detí cez žiakov v našej základnej škole až po
pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Zveľaďujeme
si svoj nádherný školský areál vlastnými rukami, zapájame sa
do rôznych environprojektov, v školskom parku máme náučné
tabule o biodiverzite rastlín a živočíchov, takže aj predmety ako
biológia, prírodoveda, výtvarná výchova posúvame za hranice
toho všedného sedenia v laviciach.
• Takže žiaci sa zvyknú učiť aj vonku?
- Áno, vyučovací proces, najmä prírodovedných predmetov,
prebieha v školskom parku či v altánku. Musím povedať, že deti
majú úžasne vyvinutý cit pre prácu a udržiavanie si nášho okolia. Vôbec sa nestretávame s tým, že by sme tu museli zbierať
odpadky, pretože ich v areáli vôbec nemáme. Každá trieda má
v rámci areálu pridelený svoj priestor, ktorý si udržiava a zve-

kové čaje. Potom sme sa venovali téme Odpad, takže sme v škole
zaviedli separovanie bioodpadu, vytvorili sme si kompostovisko a zaviedli sme tiež hliadky, ktoré vynášajú smetné koše. Pri
téme Voda sme zasa naučili žiakov šetriť vodou, okrem iného
sme zaviedli aj odkvapový systém na zber dažďovej vody, ktorou potom polievame kvety v školskom parku. Keď
je medzinárodný deň vody, chodíme v modrom,
ochutnávame minerálky, skrátka týmto žijeme.
• Spomínali ste, že sa žiaci venujú aj téme elektrickej energie...
- Pretože je to trochu ťažšia téma, venujú sa jej predovšetkým starší žiaci. Začínali sme s tým, že sme
zisťovali spotrebu elektrickej energie doma, ale i v
škole, pričom cieľom bolo sledovať a znížiť spotrebu energie na škole. V súvislosti s tým sme mali
na škole rôzne besedy, štvrtáci si v rámci rovesníckeho vzdelávania nacvičili divadielko a siedmaci
zasa odprezentovali projekty na túto tému mladším žiakom. V škole sme zaviedli eko hliadky, ktoré
napríklad kontrolujú, či máme v triedach zhasnuté
svetlo. Je dobré, že k tomu deti vedieme už od škôlky. Pretože tomu, čo je pre nás najdôležitejšie, život
na našej planéte, sa snažíme učiť aj naše deti, aby
si svoju zem chránili, a tým chránili seba a svojich
najbližších. Spoločným úsilím teda Obnovme našu
Zem.
Informácie o obci pripravila Maja Májeková
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100. výročie
postavenia
kaplnky
Božského
Srdca
Ježišovho
V Bánove odhaľovali obraz rodáčky,
ktorá obetovala svoj život službe druhým

Odhalenie obrazu sestry
Veroniky Theresie Ráckovej

20. mája sme si pripomenuli 5. výročie tragického úmrtia našej rodáčky
sestry Veroniky T. Ráckovej. V Južnom Sudáne pracovala ako vedúca
lekárka v Zdravotnom stredisku sv.
Bakhity. Zomrela 20. mája 2016 v nemocnici Nairobi v Keni vo veku 58
rokov. Pri príležitosti 5. výročia odchodu do večnosti ctihodnej rehoľnej
sestry z Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého MUDr. Veroniky
Theresie Ráckovej bol v nedeľu 23.
mája v chráme sv. Michala archanjela v Bánove počas sv. omše odhalený
jej portrét, namaľovaný rukou kňaza
Petra Čiernika. Sr. Veronika tak zostáva prítomná medzi svojimi rodákmi
v chráme, v ktorom bola pokrstená.

Obraz je umiestnený v blízkosti kazateľnice, odkiaľ bude “kázať” svojím
úsmevom, tak typickým pre ňu. Posledný dobrý skutok sr. Veroniky bola
jej cesta do nemocnice, kam viezla
tehotnú matku, ktorá mala porodiť
dvojičky cisárskym rezom. V tomto
duchu na ňu nemôžeme nikdy zabudnúť, zostáva navždy naším vzorom.
Kiežby jej úcta v našich rodinách a v
našej krajine bola taká veľká, žeby sa
raz dostala na oltár ako blahoslavená. Stratila svoj život pre nenarodené
dvojičky a ich mamu, aby ho našla. S
vierou, že je mučeníčkou, nech je nebeskou orodovníčkou všetkých tehotných žien a nenarodených detí.

Sestra Veronika
Theresia Rácková

Pietny akt na počesť padlých Bánovčanov v I. a II. sv. vojne pri príležitosti
76. výročia ukončenia II. svetovej vojny
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V Butiku DELUKS v Šuranoch sa oblečiete
na oslavu, do práce aj na svadbu

Chcete pôsobiť elegantným dojmom,
no už ste prešli viaceré obchody s oblečením a nikde ste nenašli tie pravé
šaty, ktoré by zvýraznili vašu osobnosť?
Nemusíte ani chodiť tak ďaleko - butik
DELUKS v Šuranoch ponúka široký sortiment šiat na rôzne príležitosti – spoločenské, svadobné, smútočné i pracovné.
A navyše v každej konfekčnej veľkosti
34. až 58. Svoje si tu preto nájdu všetky
generácie žien, mladé či staršie, štíhlejšie aj tie moletnejšie. O svojej pestrej a
farebnej ponuke oblečenia a doplnkoch
nám porozprávala majiteľka butiku
Ing. Denisa Žilová z Úľan nad Žitavou.
• Pre ktoré skupiny žien je tvoj butik
primárne orientovaný?
- Predovšetkým pre strednú vekovú
skupinu, ale, samozrejme, že si tu nájde
oblečenie aj mladé 10-ročné dievča, ale i
staršia pani. Môže si sem teda prísť nakúpiť ako babka, tak aj dcéra a vnučka, čo je
podľa mňa obrovské plus.
• A čím sa predajňa DELUKS líši od ostatných? Ponúkaš zákazníčkam niečo
iné, odlišné od ostatných bežných predajní s oblečením?
- Chceme byť iní, jedineční a z tohto dôvodu sa snažíme byť lídrami na trhu, aby
tie najnovšie kúsky boli práve u nás a za
najlepšie ceny. Osobne nemám rada, keď
vidím v obchodoch všade to isté oblečenie. Preto si veľa vecí napríklad dávame
šiť v Maďarsku a takisto v Poľsku máme
jednu výrobu. Ide nám predovšetkým o

to, aby šaty boli originálne, nositeľné a aby ženám konfekčne pekne sadli.
• Čo všetko tu teda ženy môžu
nájsť? Na aké oblečenie sa zameriavaš?
- Máme veľmi veľa šiat - každodenné, spoločenské, na večierok,
na rande, na všetky typy príležitostí... Či chce niekto šaty do práce, alebo ide na svadbu, tu si nakúpi všetko, čo potrebuje, vrátane
doplnkov.
• Podľa čoho si vyberáš módne kúsky
pre tvoj butik?
- Hlavne podľa látky, pretože uprednostňujeme všetko, čo je elastické, aby to
bolo pohodlné... Ide nám teda najmä o
komfort, aby som v tom ženy dobre cítili,
farebne nech ich to omladzuje a obzvlášť
nech to má strihovo zoštíhľujúci efekt.
• Takže máš v predajni aj kúsky, ktoré
dokážu pekne vyformovať postavu?
- Áno, zákazníčky tu nájdu aj push up
nohavice a formujúce prádlo.
• Veľa žien, ktoré u teba pravidelne nakupuje, si pochvaľuje širokú ponuku
spodnej bielizne...
- To je pravda, v Šuranoch sa najviac predáva spodná bielizeň od nemeckého výrobcu Sassa mode, ale takisto sú v kurze
aj kvalitné značky ako Daisy Dessous či
výnimočné kúsky od francúzskeho výrobcu Wonderbra.
• S akými módnymi doplnkami môžu
zákazníčky u teba určite počítať?
- Máme rôzne druhy a typy doplnkov
– od kabeliek cez pančuchy, bižutériu
až po šatky a šály. Tieto posledné sú
turecké s rôznymi vzormi, takže je si z
čoho vyberať. Ak aj niekoho čaká určitá
spoločenská príležitosť, vieme poradiť a
dotvoriť celkový outfit vhodne zvolenými doplnkami, či už je to nejaký pekný
náhrdelník alebo šatka...
• Ty máš ešte dva ďalšie butiky s pestrou ponukou oblečenia, kde ich môžeme nájsť?
- Oba nesú názov SOFI a nájsť ich môžete v Nových Zámkoch a v Štúrove.
Ponúkam tu podobný tovar ako v Šuranoch, čiže topy, blúzky, tričká, nohavice,
vetrovky, saká, ale vždy sú tie farby a
vzory iné. V ponuke máme v Šuranoch
značky maďarských výrobcov Mystic
Day, Tara, Mya, ktoré sa špecializujú na
biznis a spoločenské šaty, alebo aj šaty na
každodenné nosenie.
• Konečne je tu leto, aké módne kúsky
sú teraz v kurze?
- Stále sú v móde a asi aj najviac predávané značkové bavlnené tričká Mustang,
no osobitným trendom sú jednoznačne
bavlnené a ľanové šaty, ktoré sú takým
aktuálnym hitom tohto leta. Taktiež tu
nájdete ¾ nohavice a pekné kúsky na

pláž či na prezlečenie počas horúcich
letných dní.
- maja -

www.sofistyle.sk
0917 252 214
- SOFI Style
Hlavná 22 Štúrovo (vedľa DM)
- SOFI Style
Letomostie 1 D Nové Zámky
- Deluks Butik
SNP 14 Šurany
Otváracia doba:
pondelok-piatok 9:00-17:00
Sobota 9:00-12:00

Aj vy si môžete prezentovať svoju firmu.
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Obec Hul

Vážení občania,

Námestie Cyrila Minárika v minulosti a dnes. Jeho stredu dominuje unikátna socha Panny Márie.

po ťažkej chorobe sa vám opäť prihováram a som rád, že budeme spolu pripravovať nové úlohy pre rozvoj našej obce. Prežili sme obdobie
koronavírusu s vďakou, že obec nepostihla závažné choroby. Opäť sa
vraciame do bežného života našej obce a chceme znovu rozvíjať našu
činnosť podľa predchádzajúcich snažení.
Čo nás čaká a neminie, je rekonštrukcia domu smútku. Bol postavený
v roku 1981, od jeho výstavby teda uplynulo presne 40 rokov. Myslím

V rámci Obecných dní sa bude na tomto mieste konať 29. augusta
slávnostná sv. omša, ktorú bude celebrovať vdp. František Bogdan.

si, že budova domu smútku by mala byť dôstojným miestom poslednej
rozlúčky, a tak je najvyšší čas pristúpiť k jeho kompletnej rekonštrukcii. Aktuálne sa na ňu dôkladne pripravujeme. Radi by sme vybudovali
nové osvetlenie, sociálne zariadenia, chladiace boxy a najväčšou investíciou by bola výmena bývalých okien za nové plastové okná, dvere.
Takisto by sme chceli pripraviť novú urnovú stenu vedľa vstupnej brány
na cintorín a zadné oplotenie. Obec potrebuje taktiež vyriešiť miestne
komunikácie na ulici Juraja Holčeka a cestu k miestnemu cintorínu.
Aby sme nezabúdali na našu minulosť, chceli by sme informovať občanov o histórii našej obce, kde vám postupne budeme predkladať jednotlivé dokumenty a fakty o jej živote, akým je napríklad aj náš obecný
znak. Keďže opatrenia sa postupne uvoľňujú a do života obce by sme
chceli priniesť trochu kultúrneho vyžitia, pozývame všetkých občanov
na Obecné dni, ktoré sa budú konať 28. a 29. augusta 2021. Po minulé
roky bývali vždy tou najväčšou kultúrnou akciou v našej obci, preto
pevne verím, že si túto spoločenskú udalosť nenecháte ujsť a pozvete
na návštevu do našej obce aj svojich blízkych, aby sa mohli so svojimi
rodákmi, spolužiakmi či známymi stretnúť a zabaviť.
Preto vám prajem v týchto letných mesiacoch veľa odpočinku s vašimi
rodinami a priateľmi, aby ste načerpali dostatočné množstvo energie do
ďalších pracovných povinností. K tomu vám želám ešte veľa zdravia a
osobných i pracovných úspechov.
Ing. Pavol Guláš, starosta obce Hul

Viete, čo bolo pôvodným symbolom obce Hul?

K soche sv. Urbana, ktorá je umiestnená pred budovou starej školy,
pribudli nové lavičky na posedenie si pod príjemným tieňom.

Vynovenia sa dočkala aj zasadacia miestnosť obecného úradu.

Z roku 1751 pochádza obecný znak /270 rokov/, ktorý sa nachádza v
budapeštianskom krajinskom archíve. Podľa zachovaného odtlačku pečatidla pôvodný obecný symbol bol Duch Svätý – holubica s
glóriou okolo hlavy. Erb obce tvorí v modrom štíte strieborná, nahor
letiaca holubica so zlatým prstencovým nimbom.
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Zápis detí do 1. triedy do ZŠ s MŠ Hul
V mesiaci apríl sa tak, ako na každej základnej škole, aj u nás konal zápis detí do
1. triedy. Bol trochu netradičný, keďže
sa deti nemohli zúčastniť zápisu v škole.
Takto mohli prísť o svoj 1. veľký deň, na
ktorý sa teší každý predškolák. My sme
s pani učiteľkou Mgr. Michaelou Vančíkovou navštívili našich predškolákov v
materskej škole, aby mohli svoje prijímacie skúšky do ZŠ absolvovať. Zápisu sa
okrem našich predškolákov zúčastnili aj
dvaja žiaci zo susedných obcí, a to jedna
žiačka z Vlkasu a jeden žiak z Dolného
Lucia Bačiková, Sofia Horváthová, Laura Cviková,
Ohaja. Deti kreslili postavu, a nielen
Andrea Holková, Sofia Tomanová, Hana Antalíková,
jednu, ale celú rodinu. Pri interaktívnej
Marián Sádovský, Alexej Čeleš, Patrik Guláš,
tabuli zvládli všetky úlohy a na záver Michal Peter Macko
Janka Rišková
Alexej Sádovský
nám zarecitovali a zaspievali. Za svoju
vykonanú skúšku dostali pamätný list a
darčeky, ktoré využije každý budúci prvák. Bol to neopakovateľný zážitok, vidieť radosť v detských očiach z úspešne vykonanej skúšky, ktorú zvládli
aj bez rodičov. Všetkým rodičom, ktorí sa rozhodli pre našu školu a dôverujú nám, srdečne ďakujeme.

V ZŠ s MŠ Hul to žije...

Nezastavila nás ani táto pandemická doba. Aj napriek dištančnému
vzdelávaniu to naši pedagógovia a žiaci nevzdali a usilovne sa pripravovali na predmetové olympiády. Niektorí postúpili do okresného, niektorí aj do krajského kola. Môžeme sa dokonca pochváliť aj postupom
do celoslovenského kola.
Zúčastnili sme sa týchto predmetových olympiád:
Biologická olympiáda – PaedDr. Zuzana Petrášová: Do testovej časti,
v ktorej si overili svoje vedomosti nielen z učebníc biológie 5.-7. ročníka, sa zapojili žiačky Ema Lincéniová zo 6. ročníka, umiestnila sa na 11.
mieste, a žiačka Natália Majerčíková zo 7. ročníka, ktorá skončila na 13.
mieste. Projektovej časti, ktorá pozostávala z napísania správy, vytvorenia posteru a natočenia videa, sa zúčastnili Nina Petrášová z 5. ročníka,
ktorá obsadila 3. miesto. Správu písala na tému Chov liliputiek a kury
domácej a Ema Smatanová zo 6. ročníka skončila na 4. mieste. Tá písala

správu o aktuálnej téme COVID-19.
Geografická olympiáda – PaedDr. Peter Holečka: V okresnom kole
geografickej olympiády nás reprezentovali štyria žiaci: Daniel Malík,
Tobiáš Krajmer, Michal Smatana a Nina Petrášová. Dvaja postúpili aj do
krajského kola geografickej olympiády, v ktorom nás vynikajúco reprezentovali. Boli to žiaci 8. ročníka - Tobiáš Krajmer a Michal Smatana.
V silnej konkurencii Michal Smatana krajské kolo vyhral so ziskom 95
bodov zo 100. Toto 1. miesto mu zabezpečilo postup do celoslovenského kola, kde sa umiestnil na krásnom 4. mieste.
Dejepisná olympiáda – Mgr. Jana Lokšová: Konalo sa aj okresné kolo
dejepisnej olympiády. Našu školu na nej reprezentovali v rámci okresu
Nové Zámky dvaja žiaci 8. ročníka, a to Tobiáš Krajmer a Michal Smatana. Podarilo sa im vybojovať krásne 2. a 3. miesto. Michal Smatana z
druhého miesta postúpil do krajského kola.
Ďakujeme žiakom za skvelú reprezentáciu našej základnej školy a taktiež vyučujúcim, ktorí ich pripravovali.

Opäť niečo nové v našom školskom dvore...
V školskom dvore nám vyrástol malý rozprávkový domček, do ktorého sa nám
nasťahovala Snehulienka so siedmimi trpaslíkmi, rozkvitnutá skalka a altánková trieda, ktorú naši žiaci veľmi radi využívajú. Ďakujeme darcom a sponzorom za materiál a doplnky
a takisto pánovi zástupcovi
Mgr. Marekovi Rybárovi a jeho
pomocníkom ujovi Jožkovi a
tete Anke za tvorivosť a realizáciu.
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FITKO, Na vŕšku 88/8, 941 44 Hul opäť funguje
0911 190 902, 0908 117 723
Facebook: FITKO
pon-pi 8:00-12:00, 16:00-20:00
sobota 15:00-16:00

Mužom vstup zakázaný
Jedinečnosť tréningov
Ženský svet
Lepšie niekedy ako nikdy
Aj ich prevádzky boli v totálnom lockdowne celé mesiace. Pandémia skomplikovala fungovanie mnohých
fintess centier, rekreační či profesionálni športovci
sa tak museli na dlhé mesiace uspokojiť s cvičením
doma či v prírode. Aj FITKO v Hule bolo kvôli stále
meniacim sa opatreniam zavreté na dlhý čas. Naposledy to bolo 19. decembra, no teraz sa už majiteľky Saša
Porubská a Zuzka Krajmerová tešia, že za postupného
uvoľňovania nariadení mohli aj ony koncom apríla
otvoriť brány svojho fitka pre všetky dievčatá, ženy a
nadšené športovkyne. Po otvorení mali obmedzený
počet cvičiacich, konkrétne 6 dievčat na 1 tréning, no
dnes je všetko inak. „Momentálne už nemáme žiadne
iné obmedzenia, pri vstupe je dezinfekcia a dievčatá
môžu cvičiť bez rúšok. Skôr sme zvýšili nároky na
dezinfekciu priestorov a športového náradia,“ hovorí
Saša Porubská, (na snímke). „A využívame tiež ozó-

novanie priestorov.“ Keďže situácia sa mení z týždňa
na týždeň, myslia radšej dopredu, preto plánujú aj v
prípade znovuzatvorenia na jeseň pripraviť externú plochu na cvičenie. Neboli by teda obmedzovaní
pobytom vnútri, ale využiť by mohli aj vonkajšie cvičebné priestory. A čo vás vo FITKU čaká toto leto?
Môžete využiť skupinové tréningy ako workout, Tabatu, kruhový tréning, a to počas celého pracovného
týždňa, t. j. od pondelka do piatka. Každý deň sú naplánované dva tréningy v dopoludňajších hodinách
o 8.30 alebo 9.30 hod. a popoludní o 17.15 a 18.15
hod. Mimo letných prázdnin sa pridáva naviac každý
deň tréning aj o 16.00 hod. a tréningy v sobotu, takže
ak si chcete dobre zašportovať a zacvičiť v príjemnej
a pohodovej atmosfére, kde si nielen dokonale vyformujete svoju postavu, ale aj sa dobre zabavíte, určite
nasmerujte svoje kroky do FITKA v Hule.

Zvolili ste si do domu či bytu správnu tieniacu techniku?
V týchto horúcich letných dňoch sa azda čoraz viac zamýšľame nad tým,
ako zamedziť prenikaniu tepla do našich interiérov. Jednou z možností je
aj správna tieniaca technika. Dnes sú na trhu rôzne druhy roliet, žalúzií,
no ak sa máme dobre rozhodnúť, je potrebné mať dostatočný prehľad o
ich výhodách a nevýhodách. So správnym výberom vám určite pomôže aj
obchodný zástupca firmy MONTECHnz s.r.o. Ján Smolárik (na snímke).
Firma sa úzko špecializuje nielen na montáž a výrobu roliet a žalúzií, ale
aj plastových okien, dverí, sieťok proti hmyzu či zasklievanie balkónov,
loggií alebo terás.
Interiérové či exteriérové? Ako si vybrať?
Ak si doma chcete udržať presvetlený byt, mali by ste ísť jednoznačne do
interiérových roliet. Ich benefitom je ľahká ovládateľnosť, regulácia prenikania svetla do miestnosti a variabilita. „To znamená, že si každé okno viete nastaviť zvlášť a k dispozícii je tiež aj viacero variantov ovládania, napr.
elektrické alebo šnúrky,“ vysvetľuje Ján Smolárik. Tieto rolety sa inštalujú
z vnútornej strany okna do rámu a sú aj vhodným bytovým doplnkom.
obchodný zástupca novozámockej firmy. Práve tento typ lamiel je podľa
Ak však chcete ochrániť byt alebo dom pred ostrým slnkom, veľkým hluneho najviac žiadaný, pretože ide o moderný doplnok každého bývania.
kom či nepriaznivým počasím, zvážiť by ste mali predovšetkým exteriéZasklenie balkónov
rové žalúzie. Tu si navyše môžete vybrať, či uprednostníte plastový alebo
Aby sme si mohli vychutnať vytúžený chládok v lete a príjemné teplo v
hliníkový materiál. „Ak býva niekto v rušnejšej časti ulice alebo mesta,
zime na svojom balkóne či loggii, jednou z možností je ich zasklenie. Firtieto vonkajšie žalúzie výborne izolujú zvuk a môžete si vďaka nim presne
regulovať intenzitu svetla v interiéri, takže vám v čase najväčších horúma MONTECHnz pri tom využíva kvalitné fínske a švédske systémy. K
čav poskytnú príjemný chládok, príp. ľuďom po nočnej smene dokonalú
dispozícii je tak možnosť výberu rámového alebo bezrámového systému.
tmu.“
„Bezrámové zasklenie tvoria sklené tabule s priehľadným silikónovým
Moderný vzhľad a vysoký komfort
tesnením medzi jednotlivými sklami, takže po estetickej stránke to pôsoAktuálnym trendom na poli exteriérového tienenia sú predovšetkým
bí krajšie. Ak má niekto byt či dom orientovaný na južnú stranu, vieme na
hliníkové žalúzie, konkrétne Z-90. Prostredníctvom
tieto sklá nalepiť fólie, ktoré by stlmili priame slnečné
týchto lamiel sa dá výborne nastaviť svetelnosť, sú
žiarenie, alebo potom je tu ešte možnosť zvoliť tlmené
Obchodný
zástupca
firmy
modernejšie a umožňujú ovládanie nástenným vypísklá,“ odporúča Ján Smolárik. „Ani tu však nezabúnačom alebo diaľkovým ovládačom. Okrem toho sa už
MONTECHnz:
dajte na správnu tieniacu techniku, aby sa vytvorený
nemusíte báť povestného rachotu, ako to bolo v miJán Smolárik
priestor neprehrieval.“ Každá objednávka je špecificnulosti. „Systém lamiel je odhlučnený, lamely sú poká, a preto si pracovníci firmy MONTECHnz priestor
0903 690 514
tiahnuté gumou a zapadajú jedna do druhej, takže pri
najskôr obhliadnu a vymerajú, aby zvolili to najlepšie
vetristom počasí už nevydávajú žiadny rušivý zvuk,
www.montechnz.sk
možné riešenie pre váš dom alebo byt.
ako tomu bolo pred niekoľkými rokmi,“ ozrejmuje
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Máte váš dom dobre zabezpečený?
V posledných rokoch sa téme bezpečnosti
venuje primárna pozornosť. Všetci chceme
mať svoje príbytky chránené pred neželaným
zásahom cudzej osoby alebo inej nečakanej
udalosti, ktorá by mohla spôsobiť škodu na
našom majetku. Čo však urobiť preto, aby sme
si našu nehnuteľnosť ochránili už vopred? V
aktuálnej dobe rôznych technologických vymožeností sa do popredia dostávajú čoraz
viac bezpečnostné kamery či domové alarmy.
Svoj majetok síce nimi priamo neochránite,
ale výrazným spôsobom pomôžu pri objasnení totožnosti páchateľa. Aby však videozáznam mohol byť použitý pri jeho objasnení
políciou SR, príp. poisťovňou pri škodovej
udalosti, musí byť bezpečnostný systém namontovaný držiteľom licencie o poskytovaní
takýchto služieb. Mnohí ľudia si kamery na
domy montujú „bezhlavo“, pričom zabúdajú
na fakt, že samotná montáž podlieha vopred
uzatvorenej písomnej zmluve o poskytovaní
technickej služby medzi klientom a zhotoviteľom. „Kým nie je uzatvorená písomná
zmluva, nie je možné poskytnúť túto službu,“
hovorí revízny technik a poskytovateľ tejto
technickej služby Michal Májek, podľa ktorého namontovať kameru nie je také jednoduché, a to najmä z právneho hľadiska. „Už len
snímanie verejného priestranstva predstavuje veľký problém v súvislosti so zákonom o
ochrane osobných údajov.“ Takýmto priestorom je napríklad parkovacie miesto či predzáhradka pred vaším domom. Práve z tohto
dôvodu by mala montáž kamerového systému vykonávať firma, ktorá je na to oprávnená, a to na základe licencie, vydanej Krajským
riaditeľstvom Policajného zboru SR.
Dané kamerové systémy potrebujú taktiež
prechádzať každý rok akousi kontrolou, podobne ako je to pri prehliadke, meraní a
skúšaní elektrických obvodov v domoch či
bytoch z hľadiska bezpečnosti. Preto by sme
nemali podceňovať revízie elektroinštalácie

v týchto objektoch, aby sa predchádzalo úrazom elektrickým prúdom či vzniku požiarov.
„Tak ako pri plynových zariadeniach, komínoch či dymovodoch, aj tu platí, že ak nemáte
vykonanú revíziu elektroinštalácie a vznikne
nejaká škodová udalosť, poisťovňa môže krátiť poistné plnenie z dôvodu nedodržania zákonnej povinnosti,“ upozorňuje Michal Májek. Pravidelnosť revízií predpisuje vyhláška
č. 508/2009 Z.z., kde je pre murované obytné
budovy predpísaný interval 5 rokov. Platnosť
revízií vám síce nikto kontrolovať nebude, no
vďaka nej budete mať potvrdené, že je vaša
elektroinštalácia bezpečná.
Ochrániť svoj dom či byť môžete však aj
kvalitným domovým alarmom. Vedeli ste, že
taký alarm už dokáže rozsvietiť svetlá, otvoriť garážovú bránu či na diaľku zapnúť alebo
vypnúť spotrebiče? Zabezpečovací systém

Michal Májek

revízny technik elektrických
zariadení, poskytovateľ
technickej služby a montážny
partner zabezpečovacích
systémov Jablotron

0907 561 154

majek.michal20@gmail.com
vás dokonca upozorní na nebezpečenstvo
hroziace od prírodných živlov, na príliš vysokú spotrebu elektrickej energie, zaplavenie
pivnice alebo na prekročenie teploty v konkrétnej miestnosti. A treba povedať, že cena
alarmu je v dnešnej dobe neporovnateľná s
ochranou bezpečia pre váš domov.
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Úľany nad Žitavou

Vážení občania, milí priatelia,

ani sme sa nenazdali a je tu jún, po chladnom a upršanom máji sme skočili rovno do
tropických teplôt. Otvorili sa terasy reštaurácií a my sme sa opäť o krôčik priblížili
k obdobiu pred krízou.
Aj v lete bude obec venovať veľa pozornosti odpadom. Za uplynulý polrok naši občania začali intenzívnejšie separovať, čo sa prejavilo na tom, že vyvážame oproti minulému roku mesačne o polovicu menej komunálneho odpadu. Prosím, pokračujte
v separácii odpadu.
V júli začne informačná kampaň týkajúca sa kompostovania. Počas prvých júlových
týždňov sa dozviete o kompostovaní veľa užitočných informácií, na základe ktorých
sa budete môcť definitívne rozhodnúť, či budete kompostovať, alebo nie. V druhej
polovici júla bude obec rozdávať kompostéry pre tých, čo sa kompostovať rozhodnú
a zelené odpadové nádoby pre tých, čo kompostovať nebudú. S tými, čo sa kompostovať rozhodnú, bude podpísaná zmluva medzi obcou a občanom o kompostovaní.
Verím, že do konca roka spolu problematiku zeleného odpadu zvládneme.
V rámci zlepšenia služieb obci obyvateľom Úľan nad Žitavou sme sa rozhodli, že
začneme poskytovať občanom sociálne služby. Štát vytvoril rôzne pomocné mechanizmy pre sociálnu oblasť a naším cieľom je, aby ste v prípade potreby tieto pomocné mechanizmy vedeli využiť. Pomáhať vám budú naše sociálne pracovníčky, o
ktorých sa dozviete v samostatnom článku časopisu.
Na záver mi dovoľte popriať vám, aby nadchádzajúce dovolenkové obdobie bolo
plné príjemných zážitkov, oddychu a rodinnej pohody.
Ing. Rudolf Frýželka
starosta obce Úľany nad Žitavou

Žiakov úľanskej základnej školy
navštívila známa detská spisovateľka

2. jún bol pre deti v
miestnej
základnej
škole v Úľanoch nad
Žitavou výnimočným
dňom. Zavítala k nim
totiž obľúbená detská
spisovateľka Gabriela
Futová, ktorá má na
svojom konte až 28
detských a mládežníckych kníh. Hneď na
začiatku ju privítala
riaditeľka školy Mgr.
Oksana Ostrožlíková
a potom si slovo vzala
samotná spisovateľka,
ktorá deťom porozprávala najskôr o sebe,
o svojom živote, práci
spisovateľky a samotných knižkách, ktoré píše pre deti a mládež už niekoľko rokov.
Deti sa tak dozvedeli, že od detstva túžila byť spisovateľkou a
že na napísanie novej knihy musí mať najmä čas, chuť a dobrý
nápad. „Raz večer ma kopla literárna múza a dostala som nápad
na príbeh ,Naša mama je bosorka, tak som si sadla, niekoľko
mesiacov som ju písala, a keď som rukopis poslala do vydavateľstva, bola som nesmierne prekvapená, že ho okamžite prijali,“
zaspomínala si Gabriela Futová. „Takže sa mi splnil prvý veľký
sen – napísať a vydať knižku.“ Vôbec pritom nerátala s tým, že

napíše ešte nejaký iný príbeh, no časom prichádzali ďalšie a ďalšie inšpirácie, vďaka ktorým vznikli knihy ako „Hľadám lepšiu
mamu“ alebo jej pokračovanie „Lepší otec v hrsti ako kamoš na
streche“. Svoje rozprávanie okorenila tiež vtipnými zážitkami,
a to najmä zo svojho detstva, ktoré sa stalo cennou studnicou
podnetov a ideí pri písaní kníh. Aj knižka „Môj malý zverinec“
vznikla preto, že má veľmi rada zvieratá. Počas besedy mali deti
možnosť spýtať sa pani spisovateľky čokoľvek, čo ich zaujímalo,
a tak sa mohli dozvedieť, koľko jej zaberie napísanie jednej knihy, odkiaľ berie rôzne nápady na príbehy, ale aj čo robí rada vo
svojom voľnom čase. Záver besedy zakončila bohatá autogramiáda a fotografovanie so skvelou pani spisovateľkou, od ktorej
si žiaci mohli samotné knižky s vlastnoručným podpisom i zakúpiť. Pevne veríme, že aj vďaka takýmto talentovaným spisovateľom budú deti siahať po knihách častejšie.
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Pestrý, zábavný, hravý i náučný – taký je vynovený
areál našej materskej školy v Úľanoch nad Žitavou

Zastrešené pieskovisko
Pri bilancovaní končiaceho sa školského roku
2020/2021 sa zamýšľam nad tým, v čom nás
tento školský rok plný zmien posilnil a ako
nás neodradil od nečinnosti. Jesenné a zimné mesiace boli pre pandémiu a problémy s
ňou spojené obzvlášť náročné. Prevádzka v
materskej škole bola prerušovaná, obmedzená, museli sme sa prispôsobovať nariadeniam
RÚVZ. No i napriek obmedzeniam a prekážkam sa nám podarilo v tomto školskom roku
zrealizovať veľa plánovaných aktivít.
V mesiaci september nás potešil Nitriansky
samosprávny kraj s dotáciou, ktorú sme žiadali na šport. Z týchto finančných prostriedkov sme obohatili školský dvor montážou
lezeckej preliezačky, ktorá slúži deťom na
rozvíjanie pohybových zručností a schopností. OZ Bociania škôlka sa zapojilo do projektu
Gesto pre mesto, ktorú organizovala minulý
rok na jeseň Raiffesen banka. Hlasovalo sa
celý november a mnoho ochotných ľudí nám
darovalo hlasy, ktoré nás posunuli na prvé
miesto. Naša vynaložená snaha priniesla zber
úrody v podobe 1000 eur, čomu sa veľmi tešíme. Výrazne nám to pomohlo pri inovácii
učebných pomôcok pre detičky v MŠ. V januári bola prevádzka v MŠ prerušená, no i
napriek tomu pedagogickí i nepedagogickí
zamestnanci nezaháľali. V spolupráci s riaditeľstvom ZŠ s MŠ a pomocou rodinných
príslušníkov sme vybudovali v malej triede
Žabiek sprchový kút pre deti. Financie boli

Náučný chodník

Nová terasa

použité z príspevkov ZRŠ, ktoré si rodičia
odsúhlasili. V jarných mesiacoch sa nám
podarilo opäť v spolupráci s OZ Bociania
škôlka, s OÚ a Obecným podnikom obchodu
a služieb vybudovať na školskom dvore náučný chodník, ktorý pomáha deťom utvárať
základy environmentálneho myslenia cez zážitkové učenie. Dotácia, ktorú sme dostali od
OÚ do OZ Bociania škôlka bola použitá na

Sprchový kút

vybudovanie vyvýšených záhonov, kde si deti
sadia rastlinky a starajú sa o ne. Nová terasa, z ktorej máme nesmiernu radosť, slúži pre
deti na pohybové, relaxačné a edukačné aktivity. Našli sme ochotného sponzora, nášho
úľanského rezbára, ktorý nemal problém vyrobiť pre detičky dve krásne lavičky. Kresliaca
a magnetická tabuľa, ktorá je súčasťou terasy,
slúži deťom na prejavenie svojich výtvarných
a kreatívnych schopností a zručností. Naším
veľkým snom bolo zastrešiť pieskovisko na
školskom dvore, nakoľko v letných mesiacoch páli na deti slniečko. Finančná pomoc
prišla v pravú chvíľu, opäť z OZ Bociania
škôlka a od pána starostu obce, za čo im patrí
veľké poďakovanie. Detičky si už vďaka prístrešku užívajú hru s pieskom pod príjemným tieňom. Doplnenie trávnatého koberca
okolo terasy nám zasponzoroval náš otecko,

ktorý podniká v tejto oblasti. Všetkým ochotným a obetavým sponzorom, riaditeľstvu
ZŠ s MŠ, OÚ, Obecnému podniku obchodu
a služieb, našim zamestnancom, rodinným
príslušníkom a v neposlednej rade rodičom,
ktorí sa čo i len troškou pričinili k naplneniu
našich cieľov, vyslovujeme touto cestou ešte
raz veľké ĎAKUJEME. Vážime si to o to viac,
lebo dnešná doba prináša viac pasivity ako
aktivity. Nedá mi nespomenúť činnosť nášho
OZ Bociania škôlka, vďaka ktorému sa vedia
pohnúť veci vpred. Preto uvítame nových
členov v budúcom školskom roku, ktorí nás
s radosťou podporia a priložia ruku k dielu.
Výsledok je vždy ten istý: „Rozžiarené detské
očká a úsmev na ich tvárach!“ Čo dodať na
záver? Tento školský rok nám priniesol do
cesty veľa prekážok, ktoré sa učíme prekonávať a nevzdávať sa. Snažíme sa stále hľadať
spôsoby, ako sa veci dajú robiť, a nie dôvody,
prečo sa robiť nedajú. Je naším úsilím skvalitňovať nielen pedagogické vzdelávanie, ale aj
dbať na pozitívny vzťah detí k športu, pohybu
a k ochrane prírody. Keďže sa blíži čas dovoleniek a detských prázdnin, želám všetkým
čitateľom leto plné zdravia, slnka, oddychu
a teplých dní. Nech sa nasýtime pozitívnou
energiou a obohatíme sa o nové zážitky, ktoré
nám prinesú radosť, spokojnosť a šťastie.
Jana Hnátová, uč. v MŠ
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„Obrátiť sa na nás môže každý, kto sa ocitol
v akejkoľvek nepriaznivej sociálnej situácií,“
hovorí terénna sociálna pracovníčka Mgr. Katarína Burkušová.

Obec Úľany nad Žitavou schválila v komunitnom pláne v sociálnych službách na obdobie 2018-2023 rozvoj sociálnych služieb,
jeho ciele a priority. Jedným z nich bolo
aj zabezpečenie terénnej opatrovateľskej
služby, ktorú od 1. júna v obci zabezpečujú
na podnet starostu obce terénna sociálna
pracovníčka Mgr. Katarína Burkušová a
inštruktorka sociálnej rehabilitácie Helena
Maceková. Preto nás zaujímalo, čo všetko
taká sociálna služba zahŕňa, kto o ňu môže
požiadať a pre koho je určená.
• Čo je takým primárnym cieľom terénnej
sociálnej práce v obci?
- Sociálna služba je činnosť poskytovaná
ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácií a
je to aj podpora pri sociálnom začlenení a ochrana pred sociálnym vylúčením.
Základným cieľom TSP je sprístupniť občanom žijúcich v rôznych sociálnych podmienkach existujúce spoločenské zdroje,
umožniť im podieľať sa na rozhodovacích
procesoch a podporiť možnosť žiť kvalitný
a dôstojný život. Ide o dlhodobú prácu, aby
človek získal zručnosti, ktoré mu pomôžu
žiť nezávisle od pomoci zvonku a vedel samostatne riešiť problémy, na ktoré každý z
nás vo svojom živote naráža. Takisto je našou úlohou podporovať klientov v tom, aby
si riadili svoj život samostatne. A napokon
už slovo terénna nám napovedá, že sú to
činnosti vykonávané najmä v prirodzenom
prostredí klienta.
• Takže navštevujete klientov u nich
doma?
- Áno, návšteva u klienta doma v jeho prirodzenom prostredí je možná po dohode,
ale ľudia nás môžu navštíviť aj v kancelárii obecného úradu na pochodí. Záleží na
klientovi, ako mu to vyhovuje. Kontaktovať
nás môžu okrem osobného stretnutia aj
e-mailom alebo telefonicky, no keďže sme
terénne pracovníčky, je lepšie si s nami dohodnúť stretnutie vopred.
• Aké sú vaše ďalšie priority, pokiaľ ide o
túto terénnu sociálnu prácu?
- Ďalšou z priorít je napríklad rozšírenie
možností poskytovania stravovania pre dôchodcov, organizovanie spoločných aktivít
seniorov a mládeže alebo menších obecných služieb a aktivačnej činnosti. Dôležitým zámerom je aj podpora mladých rodín,
a to aj formou poskytovania príspevku pri
narodení dieťaťa, motivovanie občanov k
pohybovým aktivitám – vonkajšie workout
fitness, detské a dopravné ihrisko. Takisto obec vykonáva dohľad v problémových
rodinách pri odstraňovaní zanedbávania
povinnej výchovy a výživy zo strany rodiča.
• Predchádzala zriadeniu TSP aj nejaká
príprava z vašej strany...?
- Keď vychádzame zo zákona, je nevyhnutné, aby mal sociálny pracovník vysokoškolské vzdelanie v odbore sociálna práca.
Ja mám vyštudovaný odbor sociálna práca

II. stupeň. Kolegyňa
Helenka Maceková
si práve dokončuje kurz inštruktora
sociálnej rehabilitácie. Pripravovať sa
a študovať zákon je
potrebné neustále,
avšak je nutné, aby
sme boli flexibilné.
Dôležitými
vlastnosťami sociálneho
pracovníka sú empatia,
zodpovednosť, mlčanlivosť,
ale aj rešpektovanie
dôstojnosti klienta.
Samozrejmosťou je
ochrana osobných
údajov, dodržiavanie
ľudských práv a slobôd a spoľahlivosť.
Ja ako sociálny pracovník dodržiavam
aj etický kódex sociálnych pracovníkov a
konám vždy v záujme klienta. Momentálne
si získavame dôveru občanov, roznášame
letáky a rozprávame sa s občanmi o ich potrebách, ich živote celkovo a informácie sa
snažíme vždy podávať zrozumiteľne.
• Kto všetko sa na vás môže obrátiť, akým
skupinám ľudí ponúkate svoju pomoc?
- Obrátiť sa na nás môže každý, kto sa ocitol v nepriaznivej sociálnej situácií, má ŤZP
alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo aj
iný závažnejší problém vo svojom živote.
Obec vyhotovuje posudok o odkázanosti
na sociálnu službu, poskytuje tiež základné sociálne poradenstvo, zabezpečuje lieky, nákupy potravín, obedy pre seniorov a
občanov s ŤZP. Ľuďom takisto pomôžeme
zabezpečiť starostlivosť o duchovné potreby. Obec ďalej sprostredkováva tlmočnícku
službu a osobnú asistenciu, poskytuje terénnu opatrovateľskú službu a prepravnú
službu. Umožňuje pritom aj sprievodcovskú službu a poskytuje nevyhnutné ošatenie a obuv sociálne slabším občanom.
Obecné zastupiteľstvo schválilo peňažný príspevok pri uvítaní dieťaťa do života,
peňažný príspevok pri používaní inkontinenčných pomôcok od III. stupňa inkontinencie, ale aj príspevok na stravovanie pre
dôchodcov.
• Čo také by ste ešte dali do pozornosti, čo
by klienti mali vedieť?
- Určite je to služba sociálnej rehabilitácie,
kde inštruktorka podporuje samostatnosť,
nezávislosť a sebestačnosť klienta. Pomáha
mu pri nácviku zručností, s nácvikmi pri
sebaobsluhe, zahŕňa aj nácvik starostlivosti
o domácnosť, nácvik priestorovej orientácie, samostatného pohybu, ale aj nácvik
používania pomôcky.

• Ako to funguje pri základnom sociálnom poradenstve?
- Tam už posudzujem povahu problému
a poskytujem základné informácie, aké sú
možnosti na jeho vyriešenie a potom podľa
potreby odporučím alebo sprostredkujem
ďalšiu pomoc, prípadne pomôžem s vybavením alebo vypísaním žiadostí. Vždy pritom s klientom komunikujeme, hľadáme
spolu prijateľné riešenia jeho problému.
• Pre koho je napríklad určená terénna
opatrovateľská služba?
- Využiť ju môže osoba, ktorá je odkázaná
na dohľad alebo pomoc inej osoby. Túto
službu poskytujeme starým, chorým, nevládnym a opusteným ľuďom, ktorým ich
stav bráni postarať sa o seba a túto starostlivosť nemôžu alebo nechcú zabezpečiť príbuzní. Ešte by som zdôraznila, že je poskytovaná v domácom prostredí klienta, teda u
neho doma.
• Obec založila obecný podnik, ktorý poskytuje taktiež služby pre občanov. Aké to
sú?
- Tieto služby sú platené a ide napríklad o
kosenie trávy, umývanie okien, pomoc pri
uprataní malého stavebného odpadu, upratanie dvora, upratovanie vnútri – napríklad
umytie podláh, kúpeľne, utretie prachu. Samozrejme všetko po dohode s pracovníkmi
obecného podniku. Tu je možnosť úľavy,
teda polovičnej ceny za poskytovanú službu pre občanov, ktorý budú mať vypracovaný posudok o odkázanosti fyzickej osoby
na sociálne služby.
Kontakt:
Mgr. Katarína Burkušová
Tel.: +421 911 983 633
E-mail: soc.sluzby@ulanynadzitavou.sk
Obecný úrad, Hlavná 51, Úľany nad Žitavou
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„Upracme si svoju dedinku“

Každý z nás má nepochybne záujem žiť v
čistej a krásnej obci. Dobrovoľníci v Úľanoch
nad Žitavou nelenili a 27. marca sa podujali
zbaviť celú obec nežiaducich odpadkov. Iniciátormi tejto ušľachtilej akcie boli Zuzka
Šimegová s Ľubošom Matlúchom. Obaja sa
chopili celej organizácie a prostredníctvom
vytvorenej FB stránky „Upracme si svoju
dedinku“ dali o svojom zámere vedieť i ostatným. „Takým mojím predsavzatím bolo
pričiniť sa spolu s ostatnými o krajšie prostredie, v ktorom žijeme, aby sme zanechali
budúcim generáciám nielen čisté ulice, ale aj
okolie našej peknej obce,“ hovorí Zuzka. „V
spolupráci s obecným úradom by sme chceli
organizovať stretnutia občanov a spoločnými
silami upratať naše okolie.“ Akcia prebiehala
za dodržiavania nariadených hygienických
opatrení. Obecný úrad zabezpečil všetkým
zúčastneným vrecia na odpad, ochranné
rukavice a pitný režim. Organizátori akcie
taktiež prispeli ďalšími vrecami a deti si od
nich vyslúžili lízanky za odmenu. Akcie sa

zúčastnili mnohí rodičia s deťmi a ďalší
dobrovoľníci vrátane starostu obce a riaditeľky základnej školy. Dobrovoľníci boli
rozdelení do niekoľkých sektorov, v rámci
ktorých odpad zbierali. A nebolo ho teda
málo. Len na ramenách rieky Nitra vyzbierali približne 30 vriec odpadu. Všetky
vrecia s odpadom boli potom následne
odvezené na zberný dvor. Okrem toho
žiaci zo základnej školy už deň predtým
vyzbierali viacero odpadkov z okolia základnej školy, rybníka, štrkárne, malého a
veľkého ihriska. Určite je pekné, že sa medzi nami ešte nájdu ľudia, ktorým životné
prostredie nie je ľahostajné a chcú priložiť
pomocnú ruku k tomu, aby bolo čisté a
bezpečné pre všetkých. Preto patrí veľká
vďaka všetkým, ktorí sa tejto akcie zúčastnili,
za to, že obetovali svoj voľný čas dobrej veci.
Zuzka Šimegová na záver dodáva: „Aj deti by
sme chceli viesť takýmito akciami a vlastným
príkladom k úcte k svojmu okoliu a, samozrejme, pravidelnosťou sa vytvára návyk, ta-

kže to má v podstate aj akýsi výchovný smer.
Do budúcnosti by sme určite chceli akciu
zopakovať, možno tomu dať nejakú pravidelnosť v spojení s občerstvením, príp. opekačkou, ktorou by sme zavŕšili dobre odvedenú
prácu.“

V Úľanoch sa požehnávali zreštaurované sochy

V nedeľu 30. mája sa uskutočnilo požehnanie zreštaurovaných pieskovcových sôch pred farským kostolom v Úľanoch nad Žitavou. Sochy po druhej sv. omši požehnal vdp.
Milan Šuliak, miestny farár, za prítomnosti mnohých veriacich. Predstavujú Boha - Najsvätejšiu Trojicu (z r. 1925)
a svätého Floriána (z 19. storočia). „Požehnaním sa odovzdali Pánu Bohu a stali sa miestom modlitby, kde možno
získať aj odpustky,“ hovorí farár našej obce. „Tieto sochy
boli zhotovené našimi predkami ako prejav ich kresťanskej
viery, a tiež dôvery v príhovor svätých. My tieto ich vonkajšie prejavy nábožnosti máme udržiavať, chrániť a nechať
sa povzbudzovať tým, čo motivovalo a posilňovalo predošlé generácie v ich pozemskom živote. Súsošie Najsvätejšej Trojice nám má pripomínať, komu jedinému sa máme
klaňať, komu má patriť naše srdce a ku komu má smerovať
naše konanie. A svätý Florián nám pripomína vernosť tomuto jedinému Bohu. Ako dôstojník armády sa priznal pri
chytaní kresťanov, že aj on je jeden z nich. Ani hrozba smrti
neuhasila jeho oddanosť a lásku k Bohu.“

informácie z obce pripravila Maja Májeková
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Dvory nad Žitavou

Vážení občania,
opäť sa vám prihováram prostredníctvom
časopisu Žurnál z obcí.

Som rád, že keď čítate tieto riadky, sa už môžeme tešiť z uvoľnených opatrení. Musím však skonštatovať, že i napriek doterajšej
komplikovanej epidemiologickej situácii sme v obci Dvory nad
Žitavou nepoľavili v začatých investíciách.

Vynovená „poliklinika“

V obci sa nám podarilo zrenovovať celé zdravotné stredisko a
vytvoriť Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. Išlo o
vyše 700-tisícový projekt, podporený Ministerstvom zdravotníctva SR a realizovaný cez Integrovaný regionálny operačný
program (IROP), v rámci ktorého sme navýšili počet lekárov.
Súčasne plánujeme vytvorenie denného stacionára pre našich starších spoluobčanov. Mnohokrát príbuzní nemajú pre
pracovné povinnosti čas sa im plnohodnotne venovať a seniori sa doma cítia osamelí. Možno ešte nepotrebujú alebo nechcú
žiť v rôznych zariadeniach, ale povzbudia ich záujmové činnosti
alebo len jednoduchá možnosť stretávať sa s ďalšími ľuďmi s podobným osudom.

Z eurofondov aj kanalizácia

V obci sa výrazne zníži dopad nedostatočného odvádzania a čis-

Rozšírili sme kamerový systém

Dôraz kladieme aj na predchádzanie vzniku kriminality. V rámci projektu finančne podporeného Radou vlády SR sme rozšírili kamerový systému o 10 kamier. Umiestnené boli na tých
miestach, kde bol v poslednom období zaznamenaný najčastejší
výskyt priestupkov, trestných činov a uličnej kriminality. Okrem
toho týmto spôsobom cieľavedome vplývame na vedomie občanov, ako aj návštevníkov, aby sa vyvarovali konania v rozpore zo
zákonom.

WIFI prístup pre každého

Internet je neodmysliteľnou súčasťou nášho života. Z eurofondov sme vybudovali 9 externých WIFI prístupových bodov na
miestach komunitného života, ktoré umožnia bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce Dvory nad Žitavou k širokopásmovému internetu.

Plány nám nechýbajú

Rehabilitačné stredisko - V obci je dostupná komplexná
rehabilitačná a fyzioterapeutická starostlivosť.
tenia odpadových vôd na životné prostredie, nakoľko z eurofondov sme si dobudovali aj kanalizáciu. Podarilo sa nám úspešne
zrealizovať projekt zameraný na intenzifikáciu a zvýšenie kapacity existujúcej ČOV, v rámci ktorého bola zároveň dobudovaná
obecná gravitačná splašková kanalizácia v dĺžke temer 14 kilometrov a na stokových sieťach boli vybudované kanalizačné odbočky. Taktiež došlo k vybudovaniu 8 nových čerpacích staníc,
ktoré zabezpečia prečerpávanie splaškových vôd z najnižších
bodov kanalizácie pomocou tlakového potrubia.
Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou z Kohézneho fondu cez Operačný program Kvalita životného prostredia.
Riadiacim orgánom bolo Ministerstvo životného prostredia SR,
sprostredkovateľským orgánom Slovenská agentúra životného
prostredia.
Obec na tento projekt získala nenávratný finančný príspevok vo
výške takmer 7,5 milióna eur. Na samotnej realizácii sme sa podieľali 5-percentným spolufinancovaním z rozpočtu obce.

Obec poskytuje poradenstvo

Kanalizácia je momentálne v skúšobnom režime, no aj touto
cestou upozorňujeme vlastníkov stavieb a pozemkov na povinnosť pripojiť svoju nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu. Obec
poskytuje pomoc a poradenstvo pri vypĺňaní tlačív potrebných
k zriadeniu kanalizačnej prípojky.

Do budúcnosti máme taktiež množstvo plánov. Chceli by sme
pokračovať s opravou chodníkov v obci, začíname pripravovať

Centrum obce - Po uvoľnení opatrení doslova ožilo.
podklady na rekonštrukciu kultúrneho domu a dokončovať projekty, ktoré už boli rozbehnuté. Rád budem o nich informovať v
niektorom z nasledujúcich vydaní Žurnálu z obcí.

Zatiaľ vám želám pokojné leto a najmä dobré zdravie!
Ing. Branislav Becík, PhD.
starosta obce Dvory nad Žitavou
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Hejného matematika sa bude učiť
od septembra už aj v materskej škole

Mnohí rodičia žijú v domnienke, že svoje dieťa naučia doma všetko to, čo ho naučí aj škôlka. Ale nie je to celkom tak. Deti si síce osvoja
hygienické návyky či praktické zručnosti, aj sa
môžu dokonca naučiť čítať alebo počítať, no
jediné, čo im bude chýbať, je interakcia s deťmi v kolektíve a zdieľanie skúseností so svojimi rovesníkmi. Preto je aj riaditeľka materskej
školy s vyučovacím jazykom maďarským Eva
Szláviková rada, že od septembra bude škôlka
pre deti od 5 rokov povinná.

Dôležitosť hry v predškolskom
vzdelávaní

Deťom vytvárajú každý deň bohatý program
plný hier a aktivít, pretože si uvedomujú, že
len prostredníctvom hier sa deti naučia komunikovať, spolupracovať, budovať si sebavedomie, riešiť problémy a byť súčasťou komunity, ktorá je v tejto škôlke obzvlášť rozsiahla.
V budove materskej školy totiž sídlia tri slovenské triedy na prízemí a dve maďarské na
poschodí, no delia sa o spoločný školský areál
plný preliezok a zelene. Maďarské triedy tvoria triedy včielok a lienok. Kým do tej druhej
chodia 3- až 5-ročné deti, „včielky“ patria
medzi predškolákov. Každá materská škola sa
riadi podľa nejakého Školského vzdelávacieho
programu a výnimkou nie je ani táto škôlka.
„Výchovno-vzdelávaciu činnosť realizujeme
ako nepretržitú činnosť počas celého dňa na
základe programu ,Zelená vetvička. Uplatnili
sme tu edukačné aktivity, ktoré sme realizovali v predpoludňajších hodinách, a to niekedy
aj v rámci pobytu vonku,“ hovorí riaditeľka
materskej školy. „Ja som za to, aby sa deti v
škôlke hrali. Áno, musia sa aj učiť, ale hravou
formou,“ zdôrazňuje. „Keď im teraz hru odoprieme, v škole budú mať potom problémy s
učením.“ Okrem toho majú každý deň na nástenke vyvesený denný program, kde si môžu
rodičia pozrieť, čo ich deti ten-ktorý deň čaká,
skrátka, čomu sa budú venovať.

„Zelená vetvička“

Vetvička sa nachádza skoro v každej detskej
hre, a preto sa aj táto materská škola zameriava na udržanie voľakedajších zvykov a tradí-

cií. „Celý školský rok máme
rozdelený podľa ročných
období, ku každému sviatku máme pripravený nejaký
program aj spolu s rodičmi.
Napr. v októbri zvykneme
chodiť do DSS Claritas, keď
je mesiac úcty k starším,
alebo aj keď je Deň matiek
či Vianoce. Deti si pripravia pre seniorov krátky
program, oni si to veľmi vážia a my tam zasa radi chodíme,“ približuje Eva Szláviková. Okrem kultúrnych,
pohybových a športových aktivít realizujú vo
veľkej miere aj vychádzky v prírode. K tomu
slúži aj vypracovaný projekt Environmentálna výchova. „Na vychádzkach oboznamujeme
deti s tým, ako si chrániť prírodu, poznávať
to prírodné prostredie, všímať si viac život
rastlín a živočíchov a získavať tým praktické
zručnosti.“

Hejného matematika už v škôlke

Na osvedčenú formu výučby matematiky v
základnej škole chce nadviazať aj táto materská škola. Keďže na základnej škole sa Hejného metódou učia už šesť rokov, bolo by dobré, aby si ju deti osvojili už v predškolskom
vzdelávaní. „Hejného matematiku budú učiť
dve kolegyne od septembra, ktoré si doplnili
na to potrebnú kvalifikáciu a získali daný certifikát,“ vysvetľuje riaditeľka Eva Szláviková.
„Tešíme sa, že tu budeme mať od septembra
aj niečo nové.“

„Zeleninkové šialenstvo“

Do tohto projektu vstúpila škôlka, aby podporila u detí zdravý životný štýl. Deti počas celého roka spoznávajú mnoho druhov zeleniny,

a to formou zážitkového vzdelávania. „Veľa
škôlok sa totiž sťažuje na to, že deti nechcú
jesť polievky, pretože je tam veľa zeleniny,
ktorú oni nemajú radi. My deti každý mesiac
oboznamujeme s nejakou zeleninou, spoznávajú ju formou básničiek alebo si ju dokonca
aj sami očistia. Kúpili sme im zásterky, podložky a škrabky, prispejú tak nielen k príprave
obeda, ale si aj na základe vlastnej skúsenosti
vytvoria zdravé stravovacie návyky.“

Spolupráca s rodičmi je kľúčová

Keďže v škôlke sú orientovaní najmä na zvyky a tradície, prispôsobili tomu aj krúžkovú
činnosť. Deti sa môžu prihlásiť na výtvarnú
činnosť, folklórny či dramatický krúžok. „Aj
teraz si predškoláci na rozlúčkovú slávnosť
pripravili pekný program s detskými ľudovými hrami a tancami. Rada by som však vyzdvihla ešte spoluprácu s rodičmi, s Obecným
úradom a so Základnou školou Adolfa Majthényiho. Vždy, keď sa koná nejaké kultúrne
podujatia, spolupracujeme medzi sebou navzájom. My sme za to, aby detičky s radosťou
chodili do škôlky a aby aj po rokoch spomínali na prežité roky v ríši hier a rozprávok,“
uzatvára riaditeľka Eva Szláviková.
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Finančná gramotnosť či Výchova hrou – aj takéto
predmety sa učia na základnej škole v Dvoroch nad Žitavou
Situácia posledných mesiacov nám ukázala, že systém školstva
bude musieť prejsť viacerými zmenami, najmä pokiaľ ide o samotnú formu vyučovacieho procesu. Základná škola Adolfa
Majthényiho v Dvoroch nad Žitavou s vyučovacím jazykom
maďarským sa však vydala vlastnou cestou už pred niekoľkými
rokmi. Do svojich učebných osnov zahrnula rôzne nové predmety a výukové metódy, vďaka ktorým sa vyučovanie stáva skôr
skvelým zážitkom ako povinnosťou. Okrem toho ako jediná škola na Slovensku získala významné ocenenie Play-friendly school.
Čo to presne znamená a aké nové predmety vyučujú na škole,
nám v rozhovore prezradila riaditeľka Mgr. Lívia Szőgyényiová.
• Vaša škola je v dosť výraznej miere iná ako ostatné základné
školy v okolí. V čom spočíva jej výnimočnosť?
- Ako každá škola, aj my máme rôzne programy, ale na čo sme
veľmi hrdí, je napríklad, že matematiku vyučujeme Hejného metódou. Prvý raz sme ju aplikovali pred šiestimi rokmi v prvom
ročníku, takže na celom prvom stupni už táto výučba prebieha,

a na 2. stupni v 5. a 6. ročníku.
• Hejného metóda je takým netradičným spôsobom výučby matematiky, uprednostňuje ju veľa
alternatívnych škôl, a to najmä
v susednom Česku, ale žiadaná je
aj v zahraničí. Prečo je podľa Vás
táto metóda taká špecifická a odlišná od klasickej výučby matematiky?
- Túto metódu vypracoval český
pedagóg a matematik Vít Hejný, neskôr jeho syn profesor Milan Hejný
a medzi školami s vyučovacím jazykom maďarským sme boli prvou, čo
začala s touto formou vyučovania.
Hejného metóda sa zameriava predovšetkým na tvorivé riešenie problémov, a to tak, aby dieťa objavovalo matematiku samo
a s radosťou. Rôzne matematické pojmy, vzťahy a postupy si tak
žiaci odhaľujú sami, učiteľ je len akýsi sprievodca, stojí v pozadí
a necháva priestor žiakom. Aj keď žiak napríklad spraví chybu,
môže si ju opraviť, ale musí na to prísť sám. A je jedno, či to bude
na aktuálnej vyučovacej hodine, alebo na tej ďalšej.
• Takže žiaci si túto metódu tiež pochvaľujú?
- Áno, nie je to pre nich vôbec stresujúce, navyše sa učia v rôznych prostrediach a väčšinou pracujú v tímoch.
• Akými ďalšími metódami môžete ešte inšpirovať ostatné
školy?
- V 3. a 4. ročníku vyučujeme „informatiku s Emilom“. Je to
unikátna metóda Ivana Kalaša, ktorú sme spoznali vďaka spoločnosti Indícia, kde žiaci hravou formou spoznávajú základy
programovania a robotiky. Majú k tomu aj zvlášť pracovný zošit
a pracujú vyslovene s daným programom. Na 2. stupni v rámci
prírodovedných predmetov beží program Expedícia, takže veľký
dôraz sa kladie na medzipredmetové vzťahy. Napríklad v 5. ročníku sa spája geografia s biológiou, v 6. ročníku do toho vstupuje
fyzika a v 7. ročníku chémia. Držíme sa pritom motta: „Skús,
skúmaj a spoznaj.“ Žiaci tu najskôr tvoria predpoklady, potom
prechádzajú na experiment, merajú, zapisujú si, čo zistili, následne to zanalyzujú a vyvodia závery, ktoré potom aplikujú v iných
situáciách.
• O prvenstvo sa vaša škola zaslúžila aj vtedy, keď získala ocenenie Play-friendly school. Skúste čitateľom priblížiť, o čo
konkrétne ide...
- Pred dvomi rokmi v rámci projektu Erasmus+ spolu s non-profit organizáciou Tandem sme zaviedli na škole hodinu voľnej
hry. Jej cieľom je nechať deti venovať sa voľnej hre a prihliadanie
na jej dôležitosť z hľadiska rozvoja rôznych kompetencií detí. To
znamená, že celá škola má každé predpoludnie vyčlenenú jednu
hodinu na hranie sa na školskom dvore. Samozrejme, učiteľ je
tam len ako dozor, nijako do hry nezasahuje, pokiaľ tam nie je
vážnejší problém.

Pokračovanie na str. 22.
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• Ako sa vám to osvedčilo?
- Deti to majú radi, odpočinú si a uvoľnia sa. Výhodou je aj to,
že je to v podstate aj spolupráca s okolitými štátmi, do tohto
programu je zapojené Slovensko, Poľsko, Rakúsko a Anglicko.
Máme pravidelné mítingy, neustále si vymieňame skúsenosti.
• Zdá sa, že do školského vzdelávania implementujete veľa
nových metód a programov... Je ešte niečo, čo je u vás iné ako
v bežných školách?
- V rámci disponibilných hodín sme zaviedli samostatné predmety, ako napríklad v 1. a 2. ročníku Výchova hrou či Rozvoj rytmických schopností, pretože ten rytmus je základom pre písanie
a čítanie. V 3. ročníku pribudla Regionálna výchova, ktorú vyučujeme blokovo, každý mesiac jeden deň. Deti vtedy nasadnú na
autobus a idú do okolia spoznávať región. Na 2. stupni je v dvoch
ročníkoch Dramatická výchova, Rómska kultúra, pretože tu
máme aj rómskych žiakov. V 7. ročníku figuruje ako samostatný

predmet zážitkovej pedagogiky pod názvom Dobrodružstvo a
zážitok, v 8. ročníku je to zasa Finančná gramotnosť a v 9. ročníku absolvujú žiaci predmet Výchova k manželstvu a rodičovstvu.
• Máte ešte nejaké ďalšie plány, ktoré by obohatili školskú výučbu?
- Plánov je veľa, čo sa týka výučby, od septembra by sme sa chceli
zapojiť do programu Civilizácia, čo je spojenie občianskej náuky
a dejepisu, takže sa tam takisto kladie dôraz na medzipredmetové vzťahy. Tento program ešte nebeží, ale keď do neho pôjdeme,
budeme opäť pilotnou školou medzi školami s vyučovacím jazykom maďarským.

V nasledujúcom vydaní časopisu v októbri 2021
zverejníme činnosť ZŠ a MŠ so slovenským vyučovacím
jazykom v obci Dvory nad Žitavou.

Zdravotné stredisko v Dvoroch nad Žitavou sa dočkalo kompletnej
rekonštrukcie a v blízkej dobe v ňom nájdu pacienti aj nových lekárov
V týchto dňoch prebiehajú dokončovacie práce vo
vynovenom zdravotnom
stredisku v obci Dvory
nad Žitavou, ktoré budú
môcť pacienti navštevovať
už začiatkom septembra.
Hlavným cieľom bola predovšetkým modernizácia
jednotlivých ambulancií a
zvyšných priestorov, ako aj
zvýšenie energetickej efektívnosti v oblasti úspory
elektrickej energie a zníženie nákladov na vykurovanie.
Kompletná rekonštrukcia
bola rozdelená do dvoch
etáp. Ako nám priblížil
prednosta obce Ing. Boris Koprda, prvá
etapa bola financovaná výlučne z prostriedkov ministerstva zdravotníctva,
resp. z Integrovaného regionálneho operačného programu v rámci výzvy IROP,
pričom druhá časť bola financovaná z
rozpočtu obce. A čím všetkým prešla budova zdravotného strediska? „Urobilo sa
kompletné zateplenie obvodového plášťa,
uskutočnila sa výmena všetkých okien,
dverí a tiež úplná rekonštrukcia elektroinštalácie. Namontovali sa stropné pod-

hľady, povrchovo upravili steny, položila
sa nová podlaha,“ vymenúva prednosta
obce. Rekonštrukcia neobišla ani kotolňu
a sociálne zariadenia, ktoré budú bezbariérové. Z prostriedkov operačného
programu IROP obec zakúpila aj rôzne
kvalitné zdravotnícke zariadenia, ktoré
by boli efektívne najmä pri diagnostikovaní zdravotného stavu pacienta. Ide o
nový sonograf, analyzátor krvi či röntgen.
Čakáreň a ordinácie sa vybavili zdravotníckym nábytkom. Pokiaľ ide o lekárov,
okrem tých, čo už v zdravotnom stredisku

ordinovali, ako všeobecný
lekár pre deti a dospelých,
zubár, gynekológ a diabetológ, rozšíria zdravotnícku
starostlivosť v tomto roku
ešte gastroenterológ, urológ a sonograf. „Ak by mal
pacient nejaké ťažkosti, nemusí ho jeho obvodný lekár
posielať napr. do Nových
Zámkov, ale pôjde k sonografovi sem, ten ho vyšetrí
a vyhodnotí jeho zdravotný stav, na základe ktorého
bude vedieť ďalší postup.
Výhoda sonografie je v tom,
že vďaka nemu dokáže lekár nahliadnuť do vnútra
celého ľudského tela a presne zamerať rizikové miesto,“ vysvetľuje Boris Koprda.
Zdravotné stredisko zvyknú navštevovať
ľudia zo širokého okolia, mnohí napríklad využívajú aj Rehabilitačné stredisko,
ktoré sa nachádza v jeho tesnej blízkosti a
samozrejmosťou je aj nová lekáreň. „Snažíme sa tu pre všetkých vytvoriť dobré
podmienky, aby od septembra mohli pacienti navštíviť svojho lekára v nových a
komfortných priestoroch zdravotného
strediska.“
Články z obce spracovala Mária Májeková
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Obec Lipová
Vážení
čitatelia,
leto je už v plnom prúde a s ním

aj čas vytúžených dovoleniek. Tento
rok je však o čosi iný. Hoci sú prijaté
opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu uvoľnené, možnosti vycestovania do zahraničia sú naďalej
obmedzené a vo vzduchu stále visí
otáznik, Slovensko je nám neustále k
dispozícii. Či už si niekto predstavuje dovolenkovanie ako leňošenie niekde pri vode, spoznávanie histórie
rôznych miest, alebo ako nekonečné prechádzky prírodou, mnohokrát postačí aj len tak
si vybehnúť niekam v okolí našej obce, aby človek dobil
svoje baterky. Možno si to v tomto uponáhľanom svete
ani neuvedomujeme, ale veľa vzácnych okamihov nám
len tak môže pretiecť pomedzi prsty. Využime preto toto

obdobie aj na to, aby sme so svojimi blízkymi prežili krásne chvíle, na ktoré raz budeme s láskou a radosťou spomínať. Nech je spoločne strávený čas bohatý na vzácne
momenty, nech utužuje rodiny, priateľstvá a hlavne nech
nás všetkých nabije toľko potrebnou energiou. Tú teraz
plne sústredíme na realizáciu schválených investičných
zámerov, medzi ktoré patria:
- rekonštrukcia MŠ – strecha
- rekonštrukcia MŠ – zateplenie
- rekonštrukcia MŠ – spevnené plochy
- nové spevnené plochy v obci
- rekonštrukcia domu smútku v časti Ondrochov
- zakúpenie vozidla pre obecný úrad
- zakúpenie strategických pozemkov pri MŠ Lipová
- zakúpenie kompostérov – 1. etapa
- oprava asfaltovej vozovky /cesta na železničnú stanicu
pri bývalej firme MIRO/
Mgr. Tatiana Ölvecká, starostka Lipovej

Spoločenská kronika obce Lipová - marec 2021 – jún 2021
UZAVRELI MANŽELSTVO...

Mgr. Boris Gregor a Patrícia Kúnová, Patrik Vančík a Petra Lukůvková, Peter Banás a Mariana Šteinerová

NARODILI SA ...

Štefan Bolcha, Michaela Keméňová, Samuel Kozár, Maxim Provodovský,
Mia Hubinová, Oliver Bartsch

OPUSTILI NÁS...

Valéria Nováková, Edita Behilová

Uvítanie
novonarodených
v našej obci
jún 2021
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Z každého rožku trošku...

Svetový deň Zeme v Lipovej

Žiaci ZŠ Lipová sa aj tento rok zapojili do osvety v rámci environmentalistiky na Svetový deň Zeme 22.04. Prvé dve vyučovacie hodiny sa žiaci, vybavení plastovými vrecami a rukavicami, vybrali robiť zmysluplnú a klasickú aktivitu, ktorá pomôže našej prírode
ozdraviť sa a osviežiť - do čistenia ulíc, prírody a zbierania odpadkov, ktoré podľa možnosti žiaci hneď separovali na jednotlivé zložky.
Počas druhých dvoch vyučovacích hodín sa žiaci venovali aktivitám na skrášlenie areálu školy – vyrábali krásne drevené sovičky na
stromy a mali rôzne edukatívne činnosti na podporu ochrany prírody. A naše deti majú aj pre všetkých krásny odkaz: „Prírody sa
nedotýkajte rukami, ale srdcom!“ K podujatiam venovaným Svetovému dňu zeme zorganizovali naši záhradkári úpravu sadu starých
odrôd v areáli ZŠ a výborné halászlé pripravil miestny záhradkár Jožko Porubský. Aj naši občania sa zapojili do čistenia okolia obce,
za čo im patrí poďakovanie. Udržujme si našu obec, aby bola čistá, zdravá a zelená.

Tohtoročné MDD bolo trochu iné...

Nakoľko sa náš okres v čase konania MDD nachádzal v 2. stupni ostražitosti (oranžový okres) boli podujatia v obci obmedzované platnými
nariadeniami a opatreniami. Ale aj napriek tomu sa Obec Lipová v spolupráci s miestnou MŠ a ZŠ snažila vyčariť úsmev na tvári detí. Dopoludnia v rámci školských aktivít čakalo prekvapenie od obce v ZŠ v podobe pizze a nápoja a detičky v MŠ sa mohli vyskákať na nafukovacích
atrakciách a domov si odniesli krásny lietajúci balón. Popoludní pracovníčky obecného úradu rozdali každému dieťaťu v Lipovej do ukončenia základnej školy pekný darček
v podobe volejbalovej či futbalovej
lopty a medaily na pamiatku tohto-

ročného MDD. Okrem týchto akcií sa uskutočnila ešte jedna a to pre
našich najmenších občanov. V piatok 3. júna dopoludnia patrilo futbalové ihrisko najmenším deťom, ktorí ešte nenavštevujú základnú ani
materskú školu. Čakali na nich tri skákacie hrady, trampolína, maskoty,
šmykľavky, preliezky, tabule na kreslenie, paravány na fotenie a pieskovisko s formičkami.
To všetko im pripravila
Obec Lipová v spolupráci s Materským centrom Nezbedko. Detičky sa veselo vybláznili
najmä na skákacích atrakciách a pri odchode každé
dieťa dostalo
héliový balón.
Na tento deň
detí budú deti
s
radosťou
ešte dlho spomínať.
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Bábkové divadlo
zavítalo do Lipovej
20. júna 2021 si 30 ľudí z našej obce našlo čas a prišli
do KD v Lipovej na tradičné bábkové divadlo Tyjátr
s predstavením Herkules alebo dobytie pekla. Projekt Tyjátr vznikol v roku 2010 a jeho cieľom je prinavrátiť do súčasnosti tradíciu kočovných bábkarov
a komediantov. Týmto predstavením na Deň otcov
sme ukončil sériu podujatí venovaných našim deťom
a rodinám.

Futbalový zápas na Deň otcov

Všetkých otcov – fanúšikov lipovského futbalu sme k ich
sviatku potešili výhrou s Dulovcami 3:0. Ale poďme pekne poporiadku. Lipovskí futbaloví fanúšikovia netrpezlivo
očakávali na rozhodnutie vlády o uvoľňovaní opatrení, ale
aj na vyjadrenie Západoslovenského futbalového zväzu o
tom, či sa futbalová sezóna 2020/2021 vôbec dohrá. Veď
posledný majstrovský zápas odohralo mužstvo OŠK Lipová ešte 11. októbra 2020. Potom nastal aj pre futbal lockdown. Potešujúca správa prišla pre fanúšikov, ale aj hráčov
v máji. Sezóna sa dohrá podľa programu nedokončenej
jesennej časti, a tak sa po viac ako pol roku mohli tešiť
na 30. máj 2021. Začiatky po tak dlhej futbalovej odmlke

bývajú ťažšie a to sa prejavilo aj na výsledkoch. V úvode vonku remizovali s
Tvrdošovcami 1:1, potom nasledovala
domáca prehra s Podhájskou 3:4. V ďalšom zápase vonku síce Lipová prehrala
s Kmeťovom 0:2, ale pre neoprávnený
štart hráča bol zápas skontumovaný v
prospech Lipovej. Nasledoval spomínaný zápas s Dulovcami. Posledný zápas v Bánove Lipová
vyhrala 1:0 a OŠK Lipová patrí pekné 4. miesto v tabuľke
V. ligy východ ZsFZ.

Poďakovanie členom lipovskej MOM-ky
Aj v roku 2021 sa pokračovalo s testovaním na COVID – 19. Od 22.01.2021 do 05.06.2021 testovacie
tímy otestovali celkovo 8974 ľudí a z nich odhalili 29 pozitívnych na koronavírus. Veľké ĎAKUJEM !
všetkým dobrovoľníkom, príslušníkom policajného zboru, príslušníkom ozbrojených síl, sponzorom a
podporovateľom. Poďakovanie nezmení svet, ale je prejavom úcty a obdivu k ľudom, ktorí v čase, keď
nám pandémia obrátila život na ruby, našli odvahu testovať našich občanov v obci, a tým im uľahčiť aj
tak vypäté a chaotické situácie.
S úctou voči všetkým členom testovacích tímov
Mgr. Tatiana Ölvecká, starostka obce Lipová
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Na naše mamy a staré
mamy nezabúdame

Zamestnanci obecného úradu doručili pekný
pozdrav ku Dňu matiek a k tomu magnetku Srdiečko, pretože naše mamy sú šťastím pre ich
deti a starostlivé „piliere“ každej rodiny.

Elita ZŠ Lipová odchádza ...

V školskom roku 2020/2021 opúšťajú brány lipovskej školy naši deviataci:
Timotej, Barbora, Lukáš, Ján, Vanessa, Martin, Lucia, Natália, Nikola, Karolína, Alžbeta Anna, Nikola.
Do ďalšieho štúdia im prajeme veľa úspechov, študentských zážitkov a nových kamarátov.
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Obec Dolný Ohaj
Vážení a milí čitatelia!

Dostáva sa vám do rúk vydanie
časopisu „Žurnál z našich obcí“,
ktorý pre okolité obce nie je žiadnou novinkou, pretože je vydávaný už dlhšiu dobu. Viackrát ma
oslovila šéfredaktorka časopisu
Mgr. Alena Jaššová, aby sa do vydania zapojila aj naša obec Dolný
Ohaj. Jej ponuka bola odmietaná, ale teraz nastala chvíľa, kedy
Obecné zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí 22. júna schválilo, aby aj
naša obec participovala na vydaní
tohto časopisu. Aby sa informácie
z okolitých obcí, ale hlavne aj o
našej obci, dostávali k občanom v celom regióne. Myslím, že pri rozhodovaní poslancov zavážil na miske pomyselných váh aj fakt, že redaktorkou časopisu je naša rodáčka Mgr. Marika Červenková – Májeková.

Je veľmi dôležité informovať občanov o tom, čo sa v našej obci udeje
a nielen to negatívne, čo sa väčšinou v médiách uvádza, ale hlavne to
pozitívne zo všetkých oblastí spoločenského, kultúrneho a športového
života. Dúfam, že budeme motiváciou pre okolité obce a naopak, aj my
budeme čerpať inšpirácie od našich susedov, ako a čím zlepšujú život
svojich spoluobčanov. V každom prípade sa dozviete vždy informácie
pravdivé a vierohodné. Časopis bude vychádzať trikrát do roka a našej
obci v ňom budú patriť zatiaľ dve strany. V prípade, že informácií bude
viac, tak samozrejme pridáme jednu či dve stránky. Bude možné si ho
prečítať na našej webovej stránke, ale pre seniorov bude dostupný aj v
tlačenej podobe na obecnom úrade a v predajni Jednota.
Na záver vám všetkým prajem krásne leto, dovolenky s hromadou príjemných zážitkov, ale hlavne veľa zdravia v kruhu svojich najbližších.
Nezabúdajme stále na opatrenia, ktoré nám snáď pomôžu vyhnúť sa
tretej vlne Covidu. Nerobme to kvôli nariadeniam alebo príkazom, ale
myslime v prvom rade na naše zdravie, na vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť svojich blízkych. Majme ohľad jeden na druhého, človek na človeka. S pomocou Božou a vzájomnou toleranciou to spolu zvládneme.

S úctou Ivan Solár, starosta obce Dolný Ohaj

Kontakt s príbuznými umožňovali v Dome seniorov
v Dolnom Ohaji aj počas pandémie
Pandemická situácia nám v uplynulých
mesiacoch ukázala, ako sú seniori v domovoch sociálnych služieb zraniteľní. Aj
napriek veľmi prísnym hygienickým opatreniam a nariadeniam zo strany vlády sa
Domu seniorov v Dolnom Ohaji podarilo
nájsť spôsob, ako aj v týchto najťažších časoch nestratiť kontakt seniorov s ich rodinou a najbližšími príbuznými. „Uplynulý
rok bol veľmi zvláštny,“ hodnotí život v
Dome seniorov počas pandémie jeho riaditeľka Ing. Veronika Čelechovská. „Prešli sme akoby rôznymi etapami. Obdobie
prvej a druhej vlny pandémie bolo veľkou
skúškou pre nás všetkých. Najhoršie na
tom bolo obdobie zákazu návštev, kedy seniori boli odlúčení od priameho kontaktu
so svojimi blízkymi, čo bolo treba niečím
nahradiť. Absenciu návštev spríjemnili telefonáty, videohovory, spracovanie videí a
premietanie na obrazovku v spoločenskej
miestnosti. Pri dobrom počasí boli aktivity na čerstvom vzduchu a uskutočnilo sa
veľa návštev spočiatku oddelených bránou

a neskôr, keď to pandemická
situácia dovoľovala, v exteriéri na lavičkách, v altánku a
pod gaštanmi. Seniorom sme
sa snažili čo najviac priniesť
radosť a nádej v izolácii od
blízkych.“ Jedným z najťažších období bol mesiac november, kedy sa u nich objavil prvý pozitívny prípad po
návrate seniora z nemocnice.
V spolupráci s Regionálnym
úradom verejného zdravotníctva a podľa
krízového plánu bolo nevyhnutné prijať
opatrenia. Poschodie, kde sa zdržiavali seniori, bolo v prísnej izolácii, seniori ostávali na izbách, jedlo sa výťahom vyvážalo
na poschodie a podávalo sa individuálne
tiež na izbách. „Kolegyne boli úžasné, po
okamžitej porade sme sa dohodli na tímoch, ktoré sa budú o seniorov starať a
budú sa po siedmich dňoch striedať. Zostali v zariadení nepretržite, aby tak ochránili
aj seba, aj svoje rodiny. Pri nástupe do prá-

ce a pri odchode z práce pri jednotlivých
striedaniach boli vždy pretestované. Neskôr sa ukázalo, že to bolo síce neštandardné, ale jedno z najlepších opatrení, ktoré
výrazným spôsobom prispelo k ochrane
seniorov,“ myslí si riaditeľka. „Za dodržiavania prísnych opatrení sestry, opatrovateľky a sociálne pracovníčky navštevovali seniorov, ktorých sa snažili udržať v
duševnej pohode, viedli s nimi rozhovory,
sprostredkovali im telefonáty s príbuznými a povzbudzovali ich v nemilej situácii,
pozitívnych myšlienok nebolo nikdy dosť.
Podľa mňa boli starkí veľmi vnímaví, pokorní, snažili sa situáciu pochopiť, veľmi
sa modlili a verili, že to čoskoro skončí.“
Osobitnou výhodou je tiež to, že jedným z
klientov je páter Sebastián, ktorý hneď, ako
sa izolácia na izbách skončila, mohol slúžiť
sv. omše priamo v spoločenskej miestnosti,
čo seniori v hojnej miere využívali. Mohli
tak načerpať duchovnú posilu do ďalších
dní.
Aktuálne situácia v Dome seniorov v
Dolnom Ohaji opäť ožíva. Opatrenia sa v
rámci možností postupne uvoľňujú, návštevy prebiehajú individuálne a sú vopred
nahlásené. „Je to z toho dôvodu, aby sme
vždy vedeli o každej návšteve, sme opatrní,
prosíme príbuzných, aby boli zodpovední
pri návštevách a neohrozovali ich nezodpovedným konaním. Približne 90 % se-

pokračovanie na str.28.
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niorov je zaočkovaných. Všetky opatrenia,
ktoré robíme a vyžadujeme, sú len z opatrnosti, preto prosíme príbuzných o pochopenie.“ Kontakt s príbuznými v zariadení
umožňovali stále, či už telefonicky, cez
skype alebo viber, pretože si uvedomovali
potrebu klientov byť v spojení so svojimi
najbližšími. Už na sviatok sv. Mikuláša si
spravili malú súkromnú mikulášsku oslavu, vianočné sviatky strávili spoločne v
pokoji a vo viere, že ďalšie budú môcť bez

„...časopis, ktorý osloví občana...”
strachu stráviť so svojimi blízkymi. V tomto
roku spoločne slávili všetky sviatky, ale bez
prítomnosti vonkajšieho prostredia, zatancovali si na fašiangy, oslávili 1. máj a uskutočnil sa u nich aj športový deň s podporou
NSK. Pripravujú taktiež veľkú kultúrnu akciu spojenú s ľudovými tradíciami. „Robíme si radosť rôznymi aktivitami, detičky z
materskej škôlky nám pripravili vonku na
dvore pekný program ku Dňu matiek, ktorého sme sa radi zúčastnili. Myslím si, že to

bolo úžasné, aj pre starkých, ale aj pre deti
to veľa znamenalo. Čas počas pandémie
bežal pomaly, bol skúškou pre všetkých z
nás. Naučili sme sa ešte viac žiť v našom
domove ako rodina. Vieme, že život vonku
sa nezastavil, no na chvíľku sme si urobili svoj svet, snažíme sa ho žiť s úsmevom,
pretože úsmev lieči. Neveríte? Skúste to. S
uvoľňovaním opatrení sme však ešte stále
opatrní,“ uzatvára Veronika Čelechovská.

V dolnoohajskej základnej škole plánujú
hmyzí domček aj motýliu záhradu

Školský rok 2020/2021 sa na všetkých školách začal štandardne, no po
zhoršení pandemickej situácie musela byť na 2. stupni dochádzka na
určitý čas prerušená. Základná škola s materskou školou v Dolnom
Ohaji však predvídala jednotlivé opatrenia vlády a ešte medzi prvými
zaviedla povinnú dezinfekciu rúk či skríning rannej teploty. Rovnako
skoro začali aj s online vyučovaním cez Zoom, takže žiaci sa rýchlejšie
adaptovali na systém, ktorý už mali v podstate pripravený a zvládnutý.

Adaptačné obdobie deťom výrazne pomohlo

Po návrate do škôl mali žiaci dvojtýždňové adaptačné obdobie, počas
ktorého mali upravený rozvrh podľa odporúčaní a metodických usmernení s obmedzeným počtom hodín. Riaditeľ školy Ing. Ivan Ostrožlík
ozrejmuje, že učitelia sa snažili deti nestresovať, ale skôr ich hravou formou zaujať. „Mali sme tiež začlenené špeciálne hodiny, počas ktorých
triedni učitelia strávili so svojimi žiakmi určitý čas, ktorý bol venovaný
komunikácii a utuženiu kolektívu.“ Okrem toho žiaci absolvovali každý
deň vychádzky von do prírody a postupne po skončení tohto adaptačného obdobia prešli plynule na klasickú formu výučby. „Takisto sme
urobili zmeny v rámci organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu.
Učivo, ktoré vyžaduje priamy kontakt pedagóga so žiakom, sme presunuli na obdobie, keď bude umožnená prezenčná výučba,“ vysvetľuje
riaditeľ dolnoohajskej základnej školy.

Krúžková činnosť prebiehala aj online

Základná škola v Dolnom Ohaji sa môže pýšiť množstvom rôznorodých
krúžkov, do ktorých je vždy prihlásených množstvo detí. Za zmienku
stojí Vševedko, Divadelný krúžok, Tvorivé dielne, Mažoretky, Malý
kuchárik, strelecký, matematický či redakčný krúžok, Zdravý životný
štýl alebo Škola hrou. A nezastavila ich ani pandémia. Dokonca krúžok telesnej výchovy sa pravidelne uskutočňoval online formou, deti na
diaľku robili predpísané cviky. Aj keď mnohé aktivity boli obmedzené,
tentoraz sa žiaci po dlhej dobe zúčastnia kultúrneho vystúpenia v rámci
obecného podujatia Ohajský Kenderáš. Využijú tak znalosti, ktoré nadobudli aj počas krúžkovej činnosti.

Dôraz na informačné technológie,
environmentálnu výchovu aj ekológiu

Environmentálne a regionálne zameranie je to, čoho sa škola drží a
mieni v tomto smerovaní pokračovať aj naďalej. Navyše je veľmi dobre
materiálovo-technicky vybavená, čo reflektuje aj moderná IT učebňa,
vybavená najnovšími počítačmi a softvérom. „V triedach prebieha vyučovanie aj pomocou interaktívnych tabúľ, učitelia majú k dispozícii
osobné notebooky a všetky najnovšie pomôcky, ktoré potrebujú, aby
mohli učiť moderne,“ objasňuje Ivan Ostrožlík. „V rámci okresu sme
boli dokonca vtedajšou ministerkou školstva odmenení tým, že sme
dostali hodnotné vybavenie telocvične, takže aj tú máme veľmi dobre

vybavenú.“ V eko-učebni zasa môžu žiaci vlastným pozorovaním skúmať rastliny či pozorovať prírodu... „Máme tu vlastnú záhradku, kde sú
rôzne byliny, dreviny, ovocné kríky, o ktoré sa žiaci sami starajú. Pretože
okrem toho, že separujeme, aby sme ochránili životné prostredie, sme
aj ekologicky zameraní,“ dodáva.

Hmyzí domček a motýlia záhrada

Škola je každoročne úspešná v mnohých projektoch, ktoré sú zamerané
na šport, kultúru, ale aj ekológiu. Na túto poslednú si nedávno podávala
projekt s názvom „Zdravé životné prostredie školy“, ktorého cieľom je
vytvoriť miesto pre exteriérové školské vzdelávacie aktivity a oddych.
„Budeme tu mať hmyzí domček, motýliu záhradu, deti budú v podstate
vidieť celý cyklus liahnutia motýľa,“ vysvetľuje učiteľka prírodovedných
predmetov Ing. Mária Hozlárová. „Projekt bol zameraný na to, aby sme
viac využívali exteriér na výučbu prírodných vied, konkrétne na poznávanie hmyzu, a to formou vychádzok a bádateľských aktivít.“ Súčasťou
realizácie sú teda konkrétne praktické aktivity so žiakmi v školskej záhrade, pestovanie medonosných rastlín pre včely, motýle a opeľovače,
vytvorenie úkrytov a priame pozorovanie hmyzu. Deti tak napríklad
dostanú do každej triedy húseničky, ktoré budú približne 10 dní kŕmiť,
aby mohli súčasne sledovať ich jednotlivé vývojové štádiá. „Sme za to,
aby deti mali so živými prírodninami osobný kontakt, pretože zážitkové učenie majú všetci veľmi radi,“ hovorí Mária Hozlárová a potvrdzuje
to aj riaditeľ Ivan Ostrožlík. „Deti by to určite bavilo, pretože radi skúmajú, hľadajú a pozorujú okolitý svet.“

Žurnál z našich obcí

„...časopis, ktorý osloví občana...” 29

Oslava Dňa detí

Materská škola v Dolnom Ohaji je jedinečná tým, že sa v jej budove
stretávajú dve generácie – a navzájom si majú vždy čo odovzdať

Zdravé sebavedomie a sebaistota, vzájomná úcta a zodpovednosť, múdrosť a
vzdelanie, rešpektovanie individuality a
jedinečnosti každej osobnosti – to všetko a ešte oveľa viac sa snaží u detí rozvíjať Materská škola v Dolnom Ohaji. A
neostáva iba pritom. Vytvára tiež podmienky pre zdravý telesný, duševný a
citový rozvoj, pričom podporuje zdravý
životný štýl a environmentálne cítenie,
ktorých dôležitosť v dnešnej spoločnosti
Zástupkyňa riaditeľky školy
obzvlášť rezonuje. Škôlku môže navštepre MŠ Mgr. Monika Potocká vovať maximálne 37 detí, ktoré sú potom
rozdelené do dvoch tried podľa veku. O
tom, na čo sa táto materská škola zameriava a čím je výnimočná, nám
v rozhovore prezradila zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ Mgr. Monika
Potocká.
Každá škôlka sa riadi určitým vypracovaným školským vzdelávacím programom. Aký je ten váš a čo je takým Vaším základným
poslaním?
Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje podľa programu „Včielky a
mackovia spoznávajú svet“. Ciele vychádzajú zo Štátneho vzdelávacie
programu pre MŠ a okrem toho sme náš vzdelávací proces obohatili o
ciele na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti a grafomotoriky, prírodovednej gramotnosti, ale aj na rozvíjanie prvkov regionálnej výchovy.
Pokiaľ ide o naše priority a ciele, snažíme sa pomáhať deťom hľadať
cesty, ako sa aktívne sebarealizovať a klásť pritom dôraz na ich vlastné
psychické či fyzické zdravie. Chceme ich viesť predovšetkým k utváraniu pozitívneho vzťahu k sebe, k ľuďom, k svetu a k poznávaniu.
V máji prebiehal zápis do materskej školy. Prijali ste všetky deti,
ktoré sa do vašej škôlky hlásili?
Áno, tento rok sme vyhoveli všetkým žiadostiam a do nového školského
roku 2021/2022 sme zapísali 15 nových detí. Zápis však kvôli prísnym
opatreniam prebiehal bez ich účasti, takže väčšinou rodičia uprednostnili elektronické podávanie žiadosti.
Je dolnoohajská materská škola niečím špecifická, iná, výnimočná
oproti ostatným MŠ?
Povedala by som, že je možno špecifická tým, že jej sídlo je v jednej budove s Domom seniorov. V tejto budove sa stretávajú dve generácie, tá

najmladšia i tá najstaršia. Možno by niekto povedal, že to nie je vhodné,
ale my to berieme ako výhodu. Výhodu v tom, že tá staršia generácia má
vždy čo odovzdať tej mladšej, no a my -teda naše deti, svojou spontánnosťou, otvorenosťou, úprimnosťou a detskou radosťou sa snažia potešiť našich starkých v Domove seniorov. V spolupráci s nimi realizujeme
aj rôzne spoločné akcie a vystúpenia.
Opatrenia sa už dlhšiu dobu uvoľňujú. Podarilo sa vám zorganizovať za ten čas aj nejaké akcie pre deti?
Po epidemiologických uvoľneniach sme v exteriéri materskej školy realizovali kultúrne vystúpenie pri príležitosti oslavy Dňa matiek. Bolo to
vystúpenie pre našich starkých z Domu seniorov a samozrejme, aj pre
mamičky našich detí. Ďalej to bolo kultúrne vystúpenie hudobno-zábavnej skupiny Paci-Pac, predstavenie bábkového divadla Slniečko,
zorganizovali sme aj oslavu Medzinárodného dňa detí pod názvom
„Šaškovia Šašulienky, nech je tento deň pre Vás veľký!“ a rozlúčkovú
slávnosť predškolákov.
Keď už ste tú rozlúčkovú slávnosť spomenuli, koľko budúcich prvákov sa lúčilo s materskou školou?
Tento školský rok sa s našou materskou školou rozlúčilo 16 predškolákov. S triednou pani učiteľkou Blaženou Majerčíkovou si pripravili pre
rodičov, starých rodičov a kamarátov z MŠ krásny kultúrny program v
podobe básní, piesní a ľudového tanca. V tento deň, samozrejme, dostali
deti vysvedčenie a darčeky nielen od nás z materskej školy, ale aj od starostu obce.
- májeková -

Deň zeme

Deň matiek pre Dom seniorov
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COOP Jednota Nové Zámky pokračuje v modernizácii
predajní elektronickými cenovkami
Nové Zámky, 13. máj 2021 - Spotrebné družstvo COOP Jednota Nové Zámky je dlhodobo otvorené novým trendom a podporuje
inovácií vo svojich predajniach s cieľom vytvoriť pre zákazníka čo najvyšší komfort pri
pravidelných nákupoch. Ako prvý obchodný reťazec na Slovensku zaviedlo v roku
2013 používanie elektronických cenoviek vo
vybraných predajniach. V modernizácii neustále pokračuje aj v menších predajniach v
obciach, naposledy ich zaviedla do predajní
v ovciach Veľký Kýr a Maňa. Pri aktuálnom
počte 150 000 elektronických cenoviek v
dvadsiatich supermarketoch COOP Jednota Nové Zámky potvrdzuje vedúce postave v
počte ich používania v maloobchodnej sieti
COOP Jednota.
„Inštalácia elektronických cenoviek je súčasťou celkovej modernizácie siete supermarketov, je to obrovský a mimoriadne pozitívny posun v zjednodušení procesov na predajniach.
Zákazníkovi sú k dispozícii prehľadné, dobre
čitateľné cenovky, pričom sa ľahšie orientuje
v mieste predaja. Mesačne odpromujeme viac
ako 2 500 produktov v atraktívnych akciových cenách, čo predstavuje neustále cenové
zmeny. Veľkou výhodou elektronických cenoviek je nielen úspora papiera, ale hlavne času

personálu stráveného pri fyzickej výmene
cenoviek,“ povedal predseda predstavenstva
spotrebného družstva COOP Jednota Nové
Zámky Štefan Mácsadi. „Progres nastáva aj vo
vývoji a v kvalite elektronických cenoviek, čo
sledujeme pri porovnaní dnešných možností
s rokom 2013, kedy sme s inštaláciou začínali.
Ponuka bola v tom čase viac-menej limitovaná,“ dodal Štefan Mácsadi.
Plne grafické elektronické cenovky pomáhajú nielen skrášliť a zjednotiť dizajn predajne,
ale predovšetkým ušetriť náklady. Ich výhoda
spočíva v okamžitej zmene obsahu až tisícky
displejov. Výmenu cien je možné zrealizovať
z jedného miesta a to iba za pár minút, pričom personál sa zatiaľ môže venovať zákaz-

níkovi a prevádzke predajne. Ďalšou výhodou
je zníženie chybovosti pri oceňovaní tovarov
a záruka umiestnenia tovaru na rovnakom
mieste na regáli. Nezanedbateľným prínosom
je ekologickosť, nízke energetické náklady,
minimálna tlač papierových cenoviek, čím sa
šetrí spotreba papiera a tonerov do tlačiarní.
COOP Jednota Nové Zámky, s. d. je jedným
z najvýznamnejších zamestnávateľov v regióne a vďaka pozitívnemu vzťahu k inováciám
zabezpečuje pre svojich zamestnancov priaznivé pracovné podmienky a pre svojich zákazníkov vysoký štandard pri nákupoch. Nastaveného trendu modernizácie sa družstvo
plánuje pridržiavať aj v budúcnosti.

COOP Jednota Nové Zámky rozširuje sieť supermarketov
Mesto Želiezovce disponuje od 15.6.2021 už druhým supermarketom COOP Jednoty Nové Zámky, s. d.. Nové priestory odovzdali
obyvateľom mesta do užívania počas otvorenia predajne predseda
predstavenstva COOP Jednoty Nové Zámky, s. d., Ing. Štefan Mácsadi a primátor mesta Želiezovce, Ing. Ondrej Juhász. Otvorenie supermarketu prebiehalo za dodržania mimoriadnych opatrení a to v
záujme ochrany zdravia zákazníkov a personálu predajne.
Moderne zrekonštruovaný supermarket sa nachádza v mestskej časti
Želiezovce – Mikula. Vznikol plánovaným rozšírením pôvodnej predajne s odkúpením objektu, čo umožnilo vytvorenie adekvátnych podmienok a možnosť ešte komfortnejších nákupov pre zákazníkov.
Novinky na predajni
COOP Jednota Nové Zámky, s. d. pôsobí v meste Želiezovce od roku
2005. Modernizáciou skromnejších priestorov predajne z pôvodných
76 m2, získali priestrannú predajnú plochu o výmere takmer 200m2.
Záruku kvality a príjemného dojmu z nakupovania zabezpečujú
najmä nové moderné
technológie. Zákazníci
sa môžu tešiť na pripravené novinky ako sú pec
na dopekanie čerstvého
pečiva a pekárenských
výrobkov, krájač na
chlieb, najmodernejšie
LED osvetlenie celého
supermarketu a bankomat na výber hotovosti.
Samozrejmosťou je široká možnosť výberu z
akciových tovarov a vysoký podiel ponuky slovenského sortimentu,
ktorý zákazníci oceňujú
a bude každodenne k
dispozícii. Moderný supermarket dotvára naj-

modernejšie mraziarenské a chladiarenské zariadenie, ktoré v súlade so
životným prostredím spĺňa najvyššie ekologické štandardy.
Investície v hodnote viac ako 800.000 eur
Rekonštrukcia predajne prebiehala počas štyroch mesiacov a prevažná časť investícií, zhruba 615.000 eur pokrývali stavebné práce, pričom
zvyšok investícií, v hodnote 185.000 eur smerovalo do nového vybavenia najmodernejšími zariadeniami a technológiami. Obmedzenie
prevádzky, kedy bolo potrebné predajňu úplne uzatvoriť, bolo minimalizované na obdobie dvoch mesiacov. Vzhľadom k priestorovým možnostiam sa po rekonštrukcii predajne zvýšil počet tovarových položiek
na viac ako 3500.
Podpora lokálnych dodávateľov
COOP Jednota Nové Zámky, s. d. presadzuje myšlienku podpory lokálnych dodávateľov, čo sa potvrdilo i v tomto prípade. Nový supermarket
vznikol súčinnosťou všetkých regionálnych partnerov: stavebnej firmy
Hegedűs, s. r. o., ktorá realizovala stavebné práce, CoopServisu Group, s.
r. o. Nové Zámky za dodávky chladiarenských a mraziarenských zariadení, spoločnosti Reccom, s. r. o. Nitra za dodanie regálových programov, reklamnej agentúre Nykon, s. r. o. Nové Zámky a spoločnosti
NRSYS, s. r. o. Nitra, dodávateľovi pokladničných systémov.
Napriek náročnej a zložitej súčasnej situácii, pokračuje COOP Jednota
Nové Zámky, s. d. v zámeroch modernizácie a rozširovania siete predajní na južnom Slovensku. Zákazníkom plánujú i v najbližšom období
prinášať inovácie a komfortné podmienky pri zachovaní bezpečnosti zdravia, ako garanciu príjemného zážitku z nákupu v moderných
priestoroch sietí svojich predajní.

Žurnál z našich obcí
• ELEKTRICKÉ PRÍPOJKY
• DOMOVÉ INŠTALÁCIE
• BLESKOZVODY
• VÝROBA ROZVÁDZAČOV nn
• REVÍZIE

Elektromontáž

Predajňa: SNP 143, Šurany tel.: 0903 569 436
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• Pestovanie a predaj kobercových trávnikov
• Príprava a výsev väčších plôch
• Vertikutácia ihrísk
• Závlahové systémy

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

František Magyar
Nová č. 35; 942 01 Šurany; www.elektrofm.sk
e-mail: info@elektrofm.sk

AJ VY TU MÔŽETE MAŤ
SVOJ INZERÁT!
CELÝ ROK LEN ZA 75 €

Žurnál z našich obcí..., časopis občanov, obcí, inštitúcií a firiem okresu Nové Zámky
vychádza 3x ročne, registrované Ministerstvom kultúry SR: EV5452/16. ISSN 2585-7908. ►
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,
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subjekt preto nemôže uplatňovať voči vydavateľstvu. Jedine v tom prípade, že by tento názor vyjadril pracovník vydavateľstva.

Ročník VI., číslo 2, vyšlo v júli 2021, ďalšie vydanie časopisu bude v októbri 2021. Nepredajné.
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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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www.zurnaly.sk

z našich obcí...

ROČNÍK III. FEBRUÁR 2018

Časopis občanov, obcí, inštitúcií a firiem okresu Nové Zámky

str.6.

ciach
Motorkársky ples v Komjati
manželia Kelemenoví
- hlavní organizátori

Poľovnícky ples v Šuranoch

str.16.

Školský ples v Huli

Mojzesovo

Rastislavice

Poľovnícky
ples v Moj

zesove

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

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

str.11.

ŽURNÁL2
www.zurnaly.sk

z našich obcí...

ROČNÍK IV.

JÚN 2019

Časopis občanov, obcí, inštitúcií a firiem okresu Nové Zámky

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

Komjatické fašiangy mali
vynikajúcu atmosféru str.10.

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

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

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

str.34.

Jatov

www.zurnaly.sk

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

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

str.20.

Lipová
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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

