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DELUKS - Originálna móda pre ženy všetkých vekových skupín
www.sofistyle.sk 

0917 252 214 

- SOFI Style 
Hlavná 22, Štúrovo (vedľa DM)

- SOFI Style
Letomostie 1D, Nové Zámky

- SOFI Style 2
Hlavná 72, Štúrovo (oproti Aquariu)

- Deluks Butik
SNP 14, Šurany 

Otváracia doba:  
pondelok-piatok 9:00-17:00

Sobota 9:00-12:00

Butik DELUKS v Šuranoch čaká zákazníčky s novým tovarom 
na rôzne príležitosti, ako sú blúzky, šaty, obrovský výber kvalitného 

spodného prádla a pribudol aj tovar z bavlny, ľanu a viskózy. 
V ponuke majú tiež nové značky maďarských výrobcov: Mayo chix a MASCA.

0903 516 499

Komunálne a 
župné voľby 2022 

V októbri 2022 pre vás pripravujeme samostatnú 
VOLEBNÚ PRÍLOHU v časopise.

Pútavé a kvalitné volebné pijárčlánky, volebné upútavky a 
volebné oznamy spracujú pre vás skúsení redaktori.

Vážení kandidáti na starostov obcí, poslancov obcí!
 Vážení kandidáti na poslancov a župana

 Nitrianskeho samosprávneho kraja!
Objednajte si už teraz priestor v našom časopise!
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Obec Kmeťovo
Výstavbou rodinných domov chce Kmeťovo pritiahnuť do obce mladé rodiny

Obec Kmeťovo nesie svoj 
názov od roku 1948, kedy 
bola pomenovaná podľa ná-
rodovca, kňaza a  vedca An-
dreja Kmeťa. V  roku 2014 
oslávila okrúhle 800. výročie 
prvej písomnej zmienky a na 
týchto oslavách sa súčasne 
posvätila kniha o  obci, o  jej 
histórii, tradíciách, zvykoch 
a  kultúre. O  tom, ako Kme-
ťovo napreduje v  tomto ob-
dobí, sa budete dozvedať 
vďaka časopisu Žurnál z obcí, 
do ktorého sa obec zapoji-
la, a  jej činnosť nám v tomto 
čísle bližšie priblížil starosta  
Ing. Jozef Sádovský. 

• Obec má približne 850 obyvateľov a z histórie je známe, že poloha 
medzi Michalom nad Žitavou a Maňou, kde boli jednotlivé panstvá, 
predurčovala aj rozvoj obyvateľstva v Kmeťove. Ako je to v súčas-
nosti?
- Áno, bolo tu približne 67 rodín, vďaka čomu aj počet obyvateľov 
narastal. Osobne by som vyzdvihol, že v časoch najväčšej slávy v 70. 
rokoch mala obec okolo 1 100 obyvateľov. Aktuálne ten demografic-
ký vývoj klesá, čo snažíme zmeniť, a  to vytvorením podmienok pre  
výstavbu približne 14 rodinných domov v  lokalite „Viničky“. Staveb-
né povolenia na inžinierske siete sú právoplatné, čakáme na realizáciu 
vysokonapäťových a  nízkonapäťových rozvodov, čo máme zmluvne 
zabezpečené so Západoslovenskou distribučnou a čo osobne považu-
jem za veľký úspech, nakoľko z finančného hľadiska by bola táto in-
vestícia nad pomery obce. Momentálne riešime verejné obstarávanie 
na výstavbu vodovodu a keď budú všetky tieto inžinierske siete hotové, 
môže sa začať s predajom pozemkov.  

• Viaceré obce aktuálne menia svoje územné plány a výnimkou nie 
je ani Kmeťovo. Prečo ste sa rozhodli pristúpiť k takémuto kroku? 
- V prvom rade nám schválili príspevok na územný plán obce v sume 
18 000 eur a určite to má veľký význam v tom, aby obec mala kom-
plexný charakter. Podľa mňa je extenzia na obdobie rozvoja života 
definitívne za nami a  teraz nastupuje mladá generácia, ktorá sa už 
bude stretávať úplne s inými podmienkami, ako to bolo v minulosti. 
Týmto územným plánom, ktorý by mal byť na jeseň hotový a ktorý 
bude akýmsi dokumentom pre budúcich starostov a budúce generácie, 
chceme zaviesť nejaký poriadok, aby sa priestorovo a funkčne využilo 
územie obce čo najlepšie. V tomto smere sme iniciatívne prepojení so 
susednou obcou Michal nad Žitavou, kde sme napojení na ten istý pro-
jekt, v ktorom sme spoločne uspeli. 

• Starostom obce Kmeťovo ste prvé volebné obdobie. S čím ste sa na 
začiatku museli pozoznamovať a aké úlohy pred Vami stáli? 
- V prvom rade som sa musel zoznámiť s tým, čo je to „starostovanie“. 
Situácia bola o  to ťažšia, že skúsená pracovníčka, ktorá tu na úrade 
mala dlhé roky na starosti rozpočet, vážne ochorela a zomrela. Museli 
sme teda obsadiť toto miesto a pripraviť návrh rozpočtu, čo bolo naj-
dôležitejšou úlohou. Rozpočet sme našťastie o pár mesiacov schválili, 
a tak sme mohli začať podávať projekty. Prvým z nich bol projekt na 
multifunkčné ihrisko, ktorý bol ešte v  ten istý rok schválený a  ďalší 
rok zrealizovaný, čomu som bol veľmi rád, pretože prvé dve žiadosti 
spred pár rokov boli neúspešné a úspešná bola až tretia žiadosť, ktorú 
sme podávali my. Tu by som chcel spomenúť môjho zástupcu Mariána 

Černáka, ktorý mal na celom projekte veľkú zásluhu, nakoľko sa v ňom 
v značnej miere angažoval. A paralelne s výstavbou multifunkčného 
ihriska sa súčasne zrealizovala aj závlaha futbalového ihriska. 

• Ako novozvolený starosta ste zrejme pokračovali aj vo veciach či 
projektoch, ktoré ostali nedokončené... Ktoré presne to boli? 
- Áno, snažil som sa dotiahnuť do konca najmä projektové veci, na kto-
rých začal pracovať ešte môj predchodca, pretože inak to ani nejde. 
V tomto smere som teda svojou činnosťou ocenil jeho dielo tým, že 
som dokončil napríklad aleju stromov na východe obce smerom za 
riekou Žitava, potom to bola prídavná technika, ktorá nám slúži najmä 
pri údržbe a úprave obce... Ja som sa v rámci možností obce zameral 
na to, aby boli zrekonštruované cesty, chodníky... Tento rok plánujeme 
robiť údržbu ciest smerom na vinice a tiež tých ciest, ktoré ešte neboli 
spravené.  Ďalej sa nám podarilo kompletne zrekonštruovať strechu 
materskej školy, cez ktorú dlhodobo zatekalo a s ktorou sme dlhé roky 
mali problémy. 

• Pandémia zasiahla v uplynulých dvoch rokoch všetko a všetkých. 
Ako sa to prejavilo vo Vašej obci a aká je situácia v  spoločenskej, 
príp. kultúrnej oblasti teraz? 
- Covid zasiahol kultúrny a spoločenský život v každej obci či meste 
a momentálne sa to u nás začína opäť pomaly rozbiehať. Mám pocit, že 
ľudia si takéto spoločenské akcie žiadajú, vidíme to napokon aj v tom, 
že sa znovu začína využívať kultúrny dom, mali sme tu birmovku, pri-
jímanie, svadby. Oslávili sme aj Deň matiek, Medzinárodný deň detí, 
futbalistom sa snažíme byť nápomocní pri oslave 90. výročia futbalu 
v obci, ktorá sa preložila kvôli Covidu. V obci tiež máme šikovných 
vinárov, ktorí zorganizovali v máji najskôr uzavretú a potom otvorenú 
degustáciu pre širokú verejnosť, čo je zásluhou najmä rodiny Švecovej. 
A podobne aj chovatelia v našej obci začínajú po dlhej prestávke s or-
ganizovaním výstav. 

- R -

Slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska v roku 2020

Prídavná technika
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Obec Kmeťovo zakúpila nové sociálne vozidlo
Obec Kmeťovo minulý rok podala žiadosť o dotáciu na nákup 9-miestneho 
motorového vozidla a z Miestnej akčnej skupiny Cedron-Nitrava sa jej po-
darilo získať sumu 25 000 eur. Projekt nesie názov „Sociálne vozidlo“ a prá-
ve to bude slúžiť nielen pre potreby obce, ale najmä pre potreby samotných 
záujmových organizácií, príp. pre sociálne slabších obyvateľov, napríklad 
pri doprave k lekárovi, pri ceste na úrad a pod. Treba zdôrazniť, že vozidlo 
budú môcť využívať ako miestne združenia, tak i športovci či mládežnícke 
organizácie. Hneď po tom, čo si ho obec zaobstarala, ho využila pri zbier-
ke na pomoc Ukrajincom. Do kultúrneho domu mohli občania priniesť 
potrebné veci a vyzbieranú humanitárnu pomoc pomocou tohto nového 
vozidla odniesli do Šurian, odkiaľ putovala na určené miesta. Starosta Ing. 
Jozef Sádovský verí, že takéto sociálne vozidlo si v obci určite nájde široké 
uplatnenie. 

MDD 2022 opekačka na futbalovom ihrisku

Deň matiek

Pečenie vianočného pečiva pre detské 
domovy a DSS – december 2018
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Obec Branovo
Obec Branovo patrí medzi malé obce, ale za 

posledné roky prešla výraznými rozvojovými 
zmenami pod vedením mladej starostky

Obec Branovo leží na západnom svahu Pohronskej pahor-
katiny pri údolí rieky Žitavy, 12 km vzdialená od okresné-
ho mesta Nové Zámky. V súčasnom období má obec 587 
obyvateľov.  Je pekne usporiadaná a cez obec preteká potok 
miestneho významu. Je členitá a prevažne poľnohospodár-
sky zameraná. V minulosti sa ľudia zaoberali aj folklórom 
– natočená branovská svadba. Z hľadiska občianskej vyba-
venosti sa v obci nachádza materská škola, ktorú v súčasnej 
dobe navštevuje 9 detí, obchod a malé pohostinstvo. Pri vstu-
pe do obce sa rozprestiera Gazdovský dvor. Areál je zamera-
ný na agroturistiku, turistom a milovníkom zvierat ponúka 
využívanie voľného času na vidieku, zhodnotenie produk-
tov poľnohospodárskej prvovýroby podávaním miestnych 
gastronomických špecialít s predajom produktov. Na piesko-
vej skale sa týči Kostol sv. Anny postavený v roku 1739. Obec 
má vystavanú a zrekonštruovanú kaplnku a pomník padlým 
hrdinom v I. a II. sv. vojne. Za dedinou sa rozprestiera vodná 
nádrž – rybník. V súčasnej dobe ho využívajú hlavne rybári. 

Vážení čitatelia Žurnálu z obcí, milí spoluobčania!
Som veľmi rada, že sa aj obec Branovo mohla zapojiť do Žurnálu z obcí, 
aby ste sa aj vy mohli dozvedieť viac o našej malej, ale krásnej obci. Do-
voľte mi, aby som sa na začiatku predstavila. Do funkcie starostky obce 
som bola zvolená v roku 2014 ako víťazka volieb spomedzi piatich 

kandidátov. Vedela som, že idem do neľahkej úlohy zmeniť a usporia-
dať veci dlhodobo zanedbávané. Aby som si získala dôveru občanov a 
dokázala aj nevoličom, že je vo mne potenciál naplniť očakávania ľudí, 
pracovala som neustále. Všade okolo mňa boli pozostatky, buď v hava-
rijných stavoch, alebo samotný výkon úradu už na tú dobu bol nepo-
stačujúci. Nastolili sme určité koncepcie a priority obce a začali na tom 
pracovať. Ľudia chceli zmeny vidieť, a tak sme začali s rekonštrukciami 
verejných priestranstiev či s opravami obecných budov. Sadla som si 
na úrad do kancelárie bez počítača a internetu, do budovy, kde tiekla 
voda na toaletách bez teplej vody, do chladných priestorov, ktoré boli 
vykurované gamatkami. V rozpočte obce nebolo peňazí ani na bežný 
chod obecného úradu, a tak sme boli nútení hľadať finančné zdroje 
na naše zámery a rekonštrukcie. Keďže obec mala úver a nezaplatenú 
faktúru za chodníky, peniaze sme získavali z dotácií a sponzorských 
darov. Práca, ktorá sa vykonávala v obci, bola veľakrát verejnoprospeš-
ná, uskutočnená občanmi obce a remeselníkmi bez nároku na mzdu. Branovský ples

Ing. Andrea Šulíková, starostka obce Branovo

Turistický prístrešok Nová autobusová zastávka

pokračovanie na str. 6
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Po roku 2014 sa obec začala postupne zveľaďovať 
V prvých rokoch sa nám podarilo zveľadiť vstup obce výmenou autobusových zastávok a vý-
sadbou stromových alejí. Upravili sme priestor na cintoríne novými chodníkmi, vymenili sme 
hydranty vody za betónové studne a vodu zabezpečili novo vŕtanou studňou. Zrevitalizovali sme 
priestor pri kaplnke a pri pomníku padlých hrdinov v prvej a druhej svetovej vojne. Športový 
areál – bývalé futbalové ihrisko sme obnovili a budovy, ktoré boli v nevyhovujúcom stave, zbúrali. 
Ihrisko sa začalo pravidelne kosiť a udržiavať. Pred obecným úradom sme vynovili okolie novými 
chodníkmi, parkoviskom a dotvorili zeleňou. Radikálnou zmenou prešli rekonštrukcie na obec-
nom úrade v sobášnej miestnosti a obecnej nevyužitej miestnosti na obecnú kuchynku. 

Branovo ako obec na regionálnej úrovni
Po voľbách v roku 2018 som dostala od občanov znovu mandát, kde som bola sama ako kandidát 
na starostu. Bolo to pre mňa radostné, ale aj ťažké v tom, aby som  obhájila postavenie, dôveru 
a nasadila latku vyššie. S nadobudnutými skúsenosťami som už išla do volieb s tým, že viem, čo 
chcem, a hlavne som počúvala ohlasy našich občanov. Pokračovali sme v začatých projektoch a 
napĺňali sme stanovené priority obce. Chceli sme dostať obec na regionálnu úroveň, v ktorej sa 
našim občanom bude dobre a spokojne žiť, a dostať obec do povedomia ľuďom, ktorí vyhľadávali 
pozemky na stavbu nových rodinných domov. V roku 2019 sme uskutočnili ďalšie projekty, ako 
bola napr. revitalizácia centrálneho parku, rekonštrukcia sociálnych zariadení, výmena okien na 
obecnom úrade a mnoho ďalších menších projektov. 

Rozvoj obce sa nezastavil ani počas pandémie
Pokračovali sme aj v roku 2020 v čase pandémie, ktorá nás nezastavila, a podarilo sa nám zrekon-
štruovať kúrenie a javisko na obecnom úrade a dom smútku. Z environmentálnych projektov sme 
vybudovali menšiu kompostáreň na cintoríne a priestor určený na konáre ako bioodpad. Vysadili 
sme ďalšie aleje stromov a opravili chodníky. 

Rekonštrukcie pokračujú aj tento rok
V tomto roku sme začali budovať športový areál vybudovaním fitnes zóny a máme schválenú 
dotáciu na workout. Osadili sme drevený altánok a urobili sme si priestor pre budúce parko-
visko a multifunkčné ihrisko. V obci rekonštruujeme obecný úrad a kultúrny dom – projektom 
zateplenie. Zmenou územného plánu, ktorú sme urobili v roku 2021, sme vytvorili priestor pre 
výstavbu 18 rodinných domov na obecných pozemkoch a momentálne pracujeme na územnom 
rozhodnutí. Ukončili sme verejné obstarávanie pre rekonštrukciu križovatky a miestnej obecnej 
komunikácie. 

Branovo žije aj po spoločenskej a kultúrnej stránke
Z kultúrnych podujatí máme vytvorený už tradičný kalendár. Január začína obecným plesom. V 
mesiaci február máme fašiangovú zabíjačku a karneval. V máji slávime deň matiek a vítame do 
života našich najmenších občanov. 1. jún je dňom detí a spája sa už tradične so súťažou vo varení 
gulášu. V júli sa zabávame na hodových dňoch. V mesiaci september organizujeme Branovský 
beh. Október je mesiacom úcty starším – posedenie pre dôchodcov. V decembri robíme adventný 
veniec, vianočnú výzdobu a podujatie vianočná akadémia. Rok končíme Silvestrom, novoročnou 
vatrou a ohňostrojom. 

Ing. Andrea Šulíková
starostka obce Branovo

Ukončená realizácia verejného priestranstva

Zrekonštruovaná obecná kuchynka

Cintorín má nové šaty

Sobášna miestnosť

Branovský ples - starostka a poslanci
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Obec Hul
Vážení čitatelia, 

milí spoluobčania,
čas ubehol ako voda a je tu ďalšie číslo už tradičného Žurnálu, v 
ktorom sa radi prihovárame našim čitateľom, bilancujeme odve-
denú prácu, prípadne prezentujeme plány do budúcnosti.
Po rekonštrukcii domu smútku, ktorá prebehla začiatkom roka, 
budeme postupne v novovzniknutom parku v duchu vízie 
„tráviť čas vonku v prírode a so športom“ osádzať outdoorové 
prvky. Momentálne park ožil nielen detským ihriskom, ale tiež 
pingpongovými stolmi, ktoré sa tešia veľkej obľube, a do konca 
roka ešte pribudnú posilňovacie stroje. Zároveň do začiatku let-
ných prázdnin obnovíme kedysi populárne volejbalové ihrisko.
Snažme sa a dbajme o to, aby o našej obci hovorili: „Je to pek-
ná obec.“ Obec v spolupráci s miestnym poľovným združením, 
ako i PD Agrocoop HUL, odstránila a odstraňuje drobné sklád-
ky odpadu v katastri obce, pričom sa tiež snaží skrášľovať verej-
né priestranstvá. Na námestí pribudol nápis „HUL“, za ktorým 
čoskoro vznikne skalka s malým jazierkom.
Pokiaľ ide o spoločensko-kultúrne podujatia, 6. augusta sa v našej 
obci budú konať tradičné dni obce, na ktorých vás radi privítame. 

Mgr. Ivan Šeben
zástupca starostu obce Hul

Zrekonštruovaný interiér Domu nádeje

Prestrešenie Domu nádeje

Na námestí sa pekne vyníma názov obce

Do parku pred kaštieľom pribudli nové pingpongové stoly

Vznik Detského folklórneho súboru Hulanček sa stretol s veľkým nadšením
S  originálnym nápadom oživiť folklór 
v  obci a  súčasne naplniť deťom zmys-
luplne voľný čas prišli dve mamičky na 
materskej dovolenke Sylvia Vargová 
a Danka Czímerová. „Keďže pochádzam 
z Revúcej a odmalička som bola vedená 
k  folklóru, napadlo mi, že detičky tu 
nemajú nič, kde by sa mohli stretávať 
aj mimo školy či škôlky,“ hovorí Sylvia. 
„Potom som stretla Danku, ktorej som 
predostrela svoj nápad, a  s  malou du-
šičkou sme oslovili aj zastupujúceho 
pána starostu, ktorý našu myšlienku 
založiť detský folklórny súbor v  obci 
ihneď prijal s  nadšením. Vďaka tomu 
nám obec dala ušiť kroje, ktoré sú mod-
rej farby podľa erbu obce.“ A potom sa 

už začal kolotoč nácvikov. Hoci najskôr 
členov DFS Hulanček tvorili len troj-
ročné deti zakladajúcich mamičiek, po 
výzve na zapojenie sa doň bol od začiat-
ku obrovský záujem a treba povedať, že 
detičky neustále pribúdajú. Momentálne 
účinkuje v súbore 18 detí vo veku od 3 
do 9 rokov. Najskôr ale museli zistiť, kto-
ré dieťa je na čo nadané a  prispôsobiť 
tomu dané choreografie. Práve s nimi im 
pomáha tretia mamička Katka Zacharo-
vá, ktorá pôsobila v  Detskom folklór-
nom súbore Trávniček z Prievozu v Bra-
tislave a ktorá tak môže svoje skúsenosti 
odovzdať ďalej. Neskôr sa k nim pridala 
ďalšia mamička Marianna Tomanová a 
vo všetkom im tiež veľmi pomáha Mi-

chaela Ondrušeková, zamestnankyňa 
OÚ Hul. Svoje prvé vystúpenie odštar-
tovali členovia Hulančeka v  predvečer  
1. mája, kedy sa v obci staval máj. Pri tej-
to príležitosti si pripravili krásny kultúr-
ny program v podobe ľudových tancov 
a piesní. „Veľmi sme vďačné Tomášovi 
Krajmerovi, ktorý nám hral na harmo-
nike a ktorý obetoval svoj voľný čas, aby 
nám s  naším vystúpením pomohol,“ 
hovorí Danka, ktorú nesmierne pote-
šilo, že mala ich premiéra takú veľkú 
pozitívnu odozvu. Deti z  Hulančeka sa 
tiež predstavili aj na Dni rodiny a školy 
18. júna v areáli ZŠ v Hule, ktorým tak 
spestrili pekné sobotné popoludnie. Bez 
podpory obce či samotných rodičov by 

pokračovanie na str. 8
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Nadšenci pre futbalovú hru si v lete prídu na svoje! 
OFK Hul pre nich chystá Deň futbalu.

to však nešlo. Aj vďaka tomu 
sa môžu naplno venovať de-
ťom na tréningoch. Udržať 
ich pozornosť na dlhú dobu 
však nie je jednoduché, aj 
preto nácviky prispôsobujú 
veku detí a  vedú ich hravou 
formou. Veľa sa rozprávajú, 
tancujú, spievajú a každý tré-
ning končia malým občer-
stvením, ale aj hrami, na ktoré 
sa deti vždy veľmi tešia. „Nie-
kedy je náročné udržať v jed-
nej miestnosti 18 detí, ale je 
to radosť,“ myslí si Danka. 
„Deti nás stretajú, keď ideme 
do škôlky, s nadšením nám oznamujú, 
ako doma trénovali, objímajú nás a te-
šia sa, kedy sa znovu stretneme. Taká-
to detská radosť je najúprimnejšia, tak 
dúfam, že to takto ostane i  naďalej.“ 
A čo je cieľom DFS Hulanček? „Chceme 
deti naučiť, aké to tu bolo voľakedy, aké 
zvyky tu prevládali v minulosti, aby na 
ne nezabudli a aby hlavne dodržali tú 
slovenskú podstatu,“ vysvetľuje Sylvia. 

„Aj pred 1. májom, keď sme začali pri-
pravovať program, sme deti oboznámili 
s  tým, čo vlastne máj je, aký má výz-
nam, aby skrátka vedeli, ku ktorému 
obdobiu čo patrí. A  presne k  tomu ich 
aj vedieme, aby sa tie zvyky a tradície 
oživovali a  odovzdávali z  generácie 
na generáciu a aby to robilo radosť aj 
druhým ľuďom. Myslím si, že dospelí sa 
z toho veľmi tešia, že sa folklór v Hule 
obnovil.“ Ani cez prázdniny nepoľavia 

vo svojich aktivitách a už teraz chcú pri-
praviť nielen pre deti, ale aj samotných 
rodičov rôzne športové aktivity. „Začali 
sme v  parku pred kaštieľom prerábať 
volejbalové ihrisko, v čom nás podpori-
la aj obec. Je to iniciatíva nás rodičov, 
pretože detičky tu teraz majú vybudo-
vané nové preliezky, tak si to tu chceme 
trošku prispôsobiť, aby sme sa ako celé 
rodiny mali kde spolu stretávať,“ dodá-
vajú obe mamičky na záver.

Hulskí futbalisti budú mať toto leto nepochybne nabité. Sezóna 
sa pre nich skončila uspokojivo a  podľa Filipa Vaška, predse-
du OFK, relatívne naplnili svoje ciele a udržali sa v strede ta-
buľky. „Aj keď nastali nejaké turbulentné obdobia, cez zimu 
sme urobili zmeny, čo nám pomohlo a aj diváci to ocenili.“ Po 
skončení sezóny sa všetci začali pripravovať na nadchádzajúci 
Hulský turnaj v malom futbale, ktorý sa konal 25. júna. Mužstvo 
OFK Hul určite nebude chýbať na Futbalovom turnaji o pohár 
starostov obcí RVHP /Radava, Vlkas, Hul, Podhájska/, ktorý sa 
tento rok odohrá na ihrisku v Podhájskej 17. júla. Hneď o týž-
deň 23. júla však budú Hulania oslavovať 75. výročie futbalu 
v obci, a preto aj túto významnú udalosť pomenovali ako Deň 
futbalu. „Túto celodennú akciu nám bude podporovať Nitri-
ansky samosprávny kraj a chceme to zorganizovať tak, aby si 
každé mužstvo zahralo proti takým klubom, s ktorými máme 
dobré vzťahy,“ hovorí predseda Filip Vaško. „Máme v  pláne, 
aby si najskôr zahrali hráči prípraviek U9 a U11, potom starší 
žiaci U15, dorast U19, starí páni a večer bude hrať A mužst-
vo. V  priebehu tohto dňa chceme zároveň odovzdať ďakov-
né predmety bývalým funkcionárom za ich odvedenú prácu 
počas predchádzajúceho obdobia.“ Na tomto podujatí sa určite 
zabavia nielen dospelí, ale aj deti, pre ktoré sú pripravené rôzne 

atrakcie. V areáli futbalového ihriska budú umiestnené spomi-
enkové tabule najmä pre pamätníkov futbalu a chýbať nebude 
ani občerstvenie, takže vítaní sú všetci, ktorí chcú, aby sa fut-
balový život v obci rozvíjal i naďalej. A treba povedať, že sa im 
v tomto darí. Aj keď posledné dve sezóny mali mládež prepoje-
nú s obcou Podhájska a tiež predprípravka hrá pod hlavičkou 
tejto obce, majú aj svoje vlastné družstvá žiakov, dorastencov 
a  prípravku. „Občas musíme spojiť sily, aby sme tie mužstvá 
udržali, a najmä menšie obce sa musia spájať, pretože detí je 
čoraz menej a majú veľa rôznych záujmov,“ vysvetľuje pred-
seda OFK Hul. Rozvíjať a  budovať sa snažia aj futbalový are-
ál. Momentálne sa rekonštruuje plot pri vstupnej bráne, ktorý 
bude nahradený novým, a tiež by chceli počas leta spraviť nové 
striedačky s oplotením okolo budovy. Letom ale nekončia – na 
jeseň plánujú vymeniť na budove všetky okná za plastové. A aké 
majú plány do budúcna? „Keďže máme šikovných dorastencov, 
chceli by sme ich postupne dostať do áčka a udržať ich pri huls-
kom futbale, aby bolo čoraz viac domácich a aby sa ľudia cho-
dili pozerať na svojich chalanov. Radi by sme zapracovali a 
omladili A mužstvo a myslím si, že časom aj skvalitnili, keďže 
tí chlapci majú dobrú kvalitu,“ uzatvára Filip Vaško. 
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Vyrábať výrobky zdravé, poctivé, s láskou a nezameniteľnou chuťou,  
toto sú hlavné piliere kváskovej Pekárne Krajec v Šuranoch

Pekáreň Krajec sa nachádza za kruhovým objazdom pri Šuranoch 
v  smere na Komjatice. V  ponuke je nielen denne čerstvý kváskový 
chlieb a pečivo, ale i kvalitné cukrárenské výrobky podľa tradičných 
receptúr. A čím je táto pekáreň taká výnimočná? Všetko pečivo a chle-
bíky robia zamestnanci ručne – z  kvásku, ktorý si pripravujú sami 
a o ktorý sa denno-denne s láskou starajú. Aj preto sú ich výrobky také 
zdravé a kvalitné – neobsahujú žiadne éčka, urýchľovače či konzervan-
ty. A kto raz ochutná ich kváskový chlebík, iný už nebude chcieť. 

Chlieb a pečivo vyrábajú z pšenice, ktorú si sami pestujú
Pekáreň rodinného typu – aj tak sa dá nazvať Pekáreň Krajec. Kým 
však nadobudla podobu, akú má teraz, ubehlo niekoľko dlhých rokov. 
S myšlienkou založiť takýto typ pekárne, kde by sa všetko dalo robiť 
remeselnejšie a domáckejšie, sa niekoľko rokov pohrávala jej majiteľ-
ka Ing. Dagmar Kučová. „Stále som sa pýtala, prečo by sme nemohli 
jesť aj potraviny bez chémie, prídavných látok či farbív, len zo základ-
ných surovín, ktoré sú na ten výrobok potrebné,“ hovorí vyštudovaná 
potravinárska chemička. „A to, že sme súčasne pestovateľmi pšenice, 
prispelo výraznou mierou k tomu, aby sme z nej spravili zdravý finál-
ny výrobok.“ Aj preto nenájdete v pečive žiadne potravinárske farbivá, 
emulgátory, stabilizátory či zahusťovadlá. Chlebíky zrejú 12 až 16 ho-
dín, presne tak, ako keby si ich človek robil doma. „Kvások si sami pes-
tujeme, kŕmime ho 2-krát denne, aby bol stále sýty, v dobrej kondícii 
a aby nebol kyslý, a to bez ohľadu na to, či je práve štedrý večer alebo 
veľkonočný pondelok.“ 

Základom všetkého je kvások 
Kvások je alfou a omegou všetkého. Nachádza sa nielen v chlebe, ale 
aj v  sladkom a slanom pečive. V  ponuke je čisto-špaldové, špaldo-
vo-ražné, špaldovo-pšeničné pečivo a chlieb, no kvások sa nachádza 

v každom z nich. Veľmi chutný je tiež chlieb Wachauer, ktorý je známy 
tým, že obsahuje zrniečka hrozna vypestovaného v údolí Wachau v Ra-
kúsku. Aktuálnou novinkou sú i rožky Kornspitz, ktoré sú veľmi zdravé, 
a to najmä kvôli vysokému obsahu vlákniny a vitamínov. Navyše také-
to výrobky sú vhodné aj pre tých ľudí, ktorí majú problémy s trávením, 
pretože kvások je ľahšie stráviteľný.

Slovenské výrobky od regionálnych predajcov
Ak zavítate priamo do predajne, očarí vás svojou priestrannosťou 
a príjemnou atmosférou. Predavačky sú vždy usmiate a ochotne s čím-
koľvek poradia. A čo je dôležité, nájdete tu najmä slovenské výrobky od 
lokálnych a regionálnych predajcov, ktorí sa rovnako ako Pekáreň Kra-
jec riadia heslom: „Dôležitá je kvalita, nie kvantita.“ Mliečne výrobky 
z blízkej farmy Okomáň, domáce cestoviny z rodinnej farmy U Zaja 
z Prievidze alebo kvalitné mäso, vína, sirupy – toto všetko a ešte viac 
nájdete práve tu. Máte chuť na špenátové či cviklové cestoviny? Alebo 
potrebujete bezlepkovú múku? Tu si nakúpite všetko, čo potrebujete, 
a urobíte tým aj niečo pre svoje zdravie. 

Domáca cukrárska výroba podľa tradičných receptov
Okrem toho sa Pekáreň Krajec orientuje nielen na výrobu chutného 
kváskového pečiva, ale aj na cukrársku výrobu. Všetky zákusky si robia 
sami, do všetkých výrobkov dávajú len tie najkvalitnejšie suroviny – 
žiadne margaríny či umelé náhrady – a základom sú tradičné recepty. 
Ponuka kváskových výrobkov sa neustále obmieňa, a tak môžete za-
každým vyskúšať niečo nové. V budúcnosti by chceli v predajni urobiť 
„Freshbar“ s obloženým pečivom a čerstvou kávu – čo je ideálne, ak ste 
práve na cestách a potrebujete si doplniť energiu a niečo chutné, zdra-
vé zjesť. A to sa vám pri tejto milej domácej pekárni určite vyplatí. 

Adresa: 
Kaparáš 3885/1A

942 01 Šurany
www.pekarenkrajec.sk
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Sobota 6:00 – 13:00
Nedeľa zatvorené

Kontaktné údaje:
E-mail: info@pekarenkrajec.sk

Mobil: 0903 416 972
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Záhrada ako miesto pokoja a oddychu – viete 
však, ako postupovať pri jej skrášľovaní?

Poradí vám záhradná architektka Alexandra Porubská z Mojzesova
Ak si chcete 
skrášliť svoju 
záhradku vý-
sadbou rôznych 
kvetov, stromov 
či kríkov a spra-
viť z nej príjem-
né miesto na 
vytúžený oddych 
a rekreáciu, mali 
by ste v prvom 

rade poznať jednotlivé kultivary rastlín. 
Len tak sa vaša záhrada môže stať útulným 
miestom s harmonickou atmosférou, kde 
budete radi tráviť čas s rodinou a priateľmi. 
Manželia Porubskí z Mojzesova takéto jed-
no miesto doma majú – záhrada je pre nich 
akousi obývačkou a s výnimkou zimných 
mesiacov v nej trávia všetok svoj voľný čas. 
Skrášľovanie záhrad je totiž nielen ich prá-
cou, ale najmä koníčkom. Aj preto radi pre-
tvárajú zanedbané záhrady na miesta, kde sa 
človek cíti príjemne a uvoľnene. 

Poznáte dobre jednotlivé 
druhy rastlín? 

Internet zaiste ponúka obrovské množstvo 
rád a tipov, ako si skrášliť vlastnú záhradku, 
no nik vám neporadí lepšie ako človek, kto-
rý sa tejto oblasti venuje dlhé roky a pozná 
veľmi dobre jednotlivé druhy rastlín. Najčas-
tejšie chyby pri rekonštrukcii záhrad totiž 
pramenia z neznalosti. Veľkou chybou na-
príklad je, ak má človek v záhrade vysadené 
stromy, ktoré ju prerastajú. „Je veľký rozdiel 
napríklad medzi smrekom, ktorý narastie 

do 5-metrovej výšky, a tým, ktorý narastie 
do 30-metrovej výšky,“ vysvetľuje Alexan-
dra Porubská a zároveň dodáva, že pomaly 
rastúci smrek je vhodnejší skôr do menšej 
záhrady. Podľa nej je chyba aj vo veľkých zá-
hradných centrách, v ktorých síce predávajú 
malé sadeničky, ale o pár rokov z nich môže 
narásť 20-metrový strom, pretože je rýchlo 
rastúci. Na to, aby mal človek radosť zo svojej 
záhradky a vedel si ju doladiť podľa predstáv, 
by určite mal dôkladne poznať dané rastliny 
a tiež to, ako sa o ne starať.  

Zverte svoju záhradu 
do rúk odborníkovi

Ak si predsa len netrúfate pustiť sa do pre-
rábky vašej záhradky svojpomocne, nebojte 
sa požiadať o pomoc záhradného architek-
ta. Ten bude najlepšie vedieť, ako vaše sny a 
predstavy zrealizovať a zhmotniť do reálnej 
podoby. A práve o to podľa Alexandry Po-
rubskej ide – vypočuť si predstavy zákaz-
níka a navrhnúť záhradu podľa neho, nie 
podľa seba. „Musím napríklad poznať, či je 
človek pracovne vyťažený, či sa údržbe bude 
môcť venovať,“ vysvetľuje. „Záhrada je totiž 
dynamický proces, ktorý sa neustále vyví-
ja. Sú rastliny, ktoré sú menej údržbové, a 
sú také, ktoré treba strihať trikrát do roka.“ 
Pred samotnou realizáciou si miesto vždy 
najprv dôkladne obhliadne, potom vytvorí 
vizualizáciu a po odsúhlasení zákazníkom sa 
púšťa do nákupu rastlín, príprave pozemku 
a následnej výsadby. Po zhotovení dostane 
zákazník malé poučenie, ako sa má o novú 

záhradku správne starať, ako často polievať, 
kedy hnojiť a kedy strihať. 

Aktuálnym trendom 
sú trvalkové záhony

Už približne tri roky sú medzi mnohými v 
obľube trvalkové záhony. A nielen tie. Roz-
šírili sa tiež palmy aj olivovníky. „Do záhrad 
sa už trošku vnáša tá exotika, pretože človek 
si chce domov nejakým spôsobom pritiah-
nuť to Stredomorie. A okrem toho veľa ľudí v 
dnešnej dobe potrebuje bezúdržbovú záhra-
du, aby v nej netrávil veľa času prácou, ale od-
dychom, aby bola vizuálne pekná, takže sa to 
trošku aj bije, pretože o trvalkové záhony sa 
treba starať a často ich strihať. Všade sa ale dá 
nájsť kompromis,“ dodáva vyštudovaná kra-
jinná inžinierka, ktorá sa rekonštrukciám zá-
hrad venuje už niekoľko rokov a za sebou má 
realizácie záhrad v Bratislave, ale aj v Prahe. 
A pomocnú ruku sa rozhodla podať aj svojej 
rodnej obci Mojzesovo. Rekonštrukciou si 
prešla časť pozemku na fare, kde hrozil zosuv 
pôdy, pri kostole sa jej podarilo skrášliť zane-
dbaný pás zeme popri ceste a veľká výsadba 
sa pred tromi rokmi uskutočnila aj v Základ-
nej škole Mojzesovo – Černík, kde sa práce 
chopili aj samotní žiaci. Tí sa striedali každú 
vyučovaciu hodinu, pričom sa dozvedeli veľa 
zaujímavých vecí nielen o rastlinách, ale aj 
samotnej výsadbe. Bola to veľmi pekná spo-
lupráca, čo ocenili všetci, ktorí sa na tomto 
projekte podieľali. 

Úprava terénu oproti kostolu v Mojzesove /zrevitalizovaný svah/, nasadené kríčky, kvety, doplnené kamienkami a skalkou... 
krásu celého priestoru budú obývatelia vidieť po zakvitnutí a rozrastení rastlín o pár rokov
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Dvory nad Žitavou
Vážení čitatelia, milí občania!
Keď som pred rokmi nastúpil do funkcie starostu, za-
viedli sme množstvo kultúrnych podujatí, ktoré sa, žiaľ, 
počas pandémie museli prerušiť. Našťastie, tento rok sa 
k nim po uvoľnení opatrení môžeme vrátiť. 

Nechýbali fašiangové šišky 
Vo Dvoroch nad Žitavou máme za sebou fašiangové posedenie s tvo-
rivými dielňami pre deti, predveľkonočné podujatie, Majáles i oslavu 
Dňa detí s  bohatým programom. Tradičné fašiangové posedenie so 
šiškami obec pripravila v spolupráci s členmi Miestneho spolku Slo-
venského Červeného kríža, Zväzu postihnutých civilizačnými cho-
robami v SR, miestnym skautským zborom a Súkromnou základnou 
umeleckou školou S. Czafrangóovej. Už od rána sa robili šišky, pani 
Szabóová a pani Dékányová pripravili prednášku o fašiangových zvy-
koch, dievčatá z knižnice spravili občerstvenie. Skauti a učitelia ume-
leckej školy pripravili kreatívny kútik pre deti.

Ochutnávka kalkýša
Ďalšie podujatie sa konalo pred Veľkou nocou a bolo spojené s ochut-
návkou kalkýša. Kalkýš je obľúbené tradičné pôstne jedlo, ktoré pri-
pravujú staré mamy hlavne tu na južnom Slovensku. Kalkýšovú vodu 
na predveľkonočné podujatie pripravili tento rok pani Vidová a pani 
Kálaziová, a pridali sa k nim aj ďalšie Dvorčanky, ktoré si chceli osvojiť 
jeho prípravu. Tento rok sme mali príležitosť ochutnať kalkýš od 15 
šikovných žien našej obce. Súčasťou podujatia bolo zdobenie veľko-
nočných kraslíc vo forme tvorivých dielní a výstava ručných prác. Čle-

novia Miestneho spolku SČK a členovia zväzu invalidov sa zúčastnili 
nielen na príprave kalkýša, ale so svojimi ručnými prácami skrášlili 
náš kultúrny dom. Na záver podujatia bol v spolupráci so Základnou 
organizáciou Csemadoku pripravený klubový večer o  veľkonočných 
zvykoch.

Dvorčania si užili Majáles
Ďalším, avšak už honosnejším podujatím po uvoľnení opatrení bol 
v našej obci Majáles, ktorý sa uskutočnil 30. mája. Brány nášho Dvor-
ského kultúrneho parku mohli privítať množstvo občanov nielen z na-
šej obce, ale aj okolia. Keď som stál na pódiu, tešilo ma, že na tvárach 
občanov vidím radosť z možnosti opäť sa voľne stretávať a užívať si 
pripravený program.

Vraciame sa k našim podujatiam...
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Deň detí so Smejkom a Tanculienkou
Po Majálese sme oslovili naše ratolesti, pre ktoré sme pripravili bohatý 
program na Deň detí s veľmi obľúbeným vystúpením Smejka a Tan-
culienky. S  finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja 
sa v rámci tohto podujatia uskutočnil Festival športu, ktorého cieľom 
bolo prinavrátiť pohyb medzi rôzne vekové kategórie. Sprievodným 
programom bolo aj vystúpenie a ukážky činnosti kynologického klu-
bu, či posedenie pre mamičky s deťmi v tzv. Klube baba-mama.

Svätojánska noc, Obecné dni
Koncom júna v spolupráci s OPB, s. r. o., a Dobrovoľným hasičským 
zborom plánujeme zrealizovať nové podujatie s názvom Svätojánska 
noc pod kalváriou. Verím, že kým čítate tieto riadky, máme za sebou 
ďalšiu úspešnú akciu so spoločnou opekačkou a spevom pri vatre. 
Už pracujeme na príprave Obecných hodových slávností s lákavým 
programom. Zo slovenských interpretov plánujeme privítať na našom 
pódiu známeho rapera Kaliho, a z maďarskej rockovej hudobnej scény 
skupinu Hooligans. Čo sa týka projektov, v súčasnosti hľadáme mož-
nosti finančnej podpory na výstavbu športovo-relaxačného areálu a 
investície do infraštruktúry podporujúcej pohybové aktivity a šport, 

rekonštruujeme parkovisko pri obecnom úrade, no okrem iného plá-
nujeme aj rekonštrukciu kultúrneho domu či opravu miestnych ko-
munikácií.

Štrajková pohotovosť
Osobne by ma potešilo, ak by si občania po dlhom pandemickom ob-
dobí mohli užiť všetky naše pripravované podujatia, aby sme mohli 
ďalej implementovať úspešné projekty. Musím však zároveň skonšta-
tovať, že je to veľmi náročné, pretože súčasná politická situácia našim 
samosprávam neprospieva a všetci prežívame veľmi ťažké obdobie. 
Obce a mestá vstúpili do štrajkovej pohotovosti, nakoľko vláda presú-
va kompetencie na mestá a obce bez prechodného obdobia a analýz 
na úkor našich existenčných potrieb. Symbolicky sme tak aj my stiah-
li pred budovou obecného úradu obecnú vlajku na pol žrde. Verím v 
úspešné doriešenie tejto komplexnej problematiky, čo by v konečnom 
dôsledku malo vplyv aj na životnú úroveň našich obyvateľov – vašich 
čitateľov.  

Ing. Branislav Becík, PhD.
starosta obce Dvory nad Žitavou

poslanec Zastupiteľstva NSK
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Medzinárodný deň detí oslavovali deti v materskej škole až štyri dni

Zábava a výchovno-vzdelávacia činnosť  idú 
v Materskej škole s VJM – Óvoda ruka v ruke

Nie všetky deti môžu oslavovať Medzinárodný deň detí hneď niekoľko 
dní po sebe. No deťom v Materskej škole – slovenskej vo Dvoroch nad 
Žitavou sa splnil sen a sviatok všetkých detí oslavovali dokopy štyri dni 
– od 30. mája do 2. júna. „Zábavný týždeň v materskej škole“, tak totiž 
túto akciu nazvali, odštartoval v pondelok sokoliar s dravými vtákmi, 
ktoré zožali u detí obrovský úspech. Tie mohli naživo vidieť také okríd-
lené dravce, akými sú výr skalný, jastrab, orol, ale aj sovy. V utorok sa 
deti zúčastnili filmového predstavenia Krúdovci 2 v Kine Mier v No-

vých Zámkoch a v stredu mali počas celého dňa v škôlke súťažné hry. 
„Dá sa povedať, že sme v podstate dva roky nemali naozajstnú telesnú 
výchovu a u detí treba rozvíjať nielen jemnú, ale aj hrubú motoriku, a 
preto sme využili všetko športové náčinie, čo máme, vonku sme vytvo-
rili družstvá a súťažili sme. Deti si za splnenie úloh vyslúžili pečiatku na 
ruku a tiež medailu,“ hovorí riaditeľka Mgr. Dana Viczenová. Posledný 
deň tohto zábavného týždňa patril rozprávkam. Deti prišli do škôlky 
oblečené v rozprávkových maskách, vyšantili sa na diskotéke a mnohé 

využili aj maľovanie na tvár. K tomu, že sa tento týždeň 
vydaril, prispeli aj samotní rodičia, a to pripravením ob-
čerstvenia, a tiež Obchodný dom Jednota, ktorý daroval 
deťom sladkosti a džúsy. Ani jarné mesiace sa nezaobišli 
bez rôznych zaujímavých akcií. Deti zo strednej triedy a 
predškoláci si po dlhom čase vyskúšali, aké je to stáť na 
pódiu pred obecenstvom – zúčastnili sa totiž Majálesa 
vo Dvorskom kultúrnom parku, kde sa odprezentovali 
nielen tancom, ale aj rôznymi piesňami a básňami. Ta-
kisto si pripomenuli Deň matiek, a to vystúpením všet-
kých troch tried spoločne 19. mája za krásneho počasia v 
kultúrnom parku. Bodkou za týmto úspešným školským 
rokom bola 29. júna rozlúčková slávnosť, na ktorej sa 21 
predškolákov rozlúčilo so škôlkou, aby mohli 2. septem-
bra prvýkrát nastúpiť do školy.

Aj keď je výchovno-vzdelávacia činnosť v Materskej škole s VJM – 
Óvoda vo Dvoroch nad Žitavou na prvom mieste, predsa len si nájdu 
vždy čas aj na zábavu. Inak to nebolo ani počas uplynulých mesiacov, 
kedy k jednotlivým sviatkom priradili rôzne zaujímavé aktivity. Ešte vo 
februári sa na karnevale všetci vrátane pani učiteliek prezliekli do ma-
siek, aby spoločne oslávili fašiangy. V apríli zasa veľkolepo privítali jar, 
a to akciou Deň so zajačikom, kde sa odzrkadlila spolupráca mater-
skej školy s rodičmi. „Deti mohli hladkať živé zajačiky, vyskúšali rôzne 
starodávne drevené hračky, hojdačky, no najviac sa tešili na cukrovú 
vatu,“ opísala tento deň riaditeľka Eva Szláviková. „Na toto podujatie 
dostali pozvánku aj rodičia našich budúcich škôlkarov. Samozrejme, 
aktivity sme plánovali tak, aby mali aj výchovnovzdelávací účinok, ako 
to bolo aj na Deň Zeme. Chceli sme vytvoriť niečo trvalé, z čoho by 
sme mali osoh aj v budúcich mesiacoch či rokoch.“ Z tohto dôvodu pri 
vytvorení malej záhradky čerpali aj zo zásad Marie Montessori, pred-
staviteľky reformnej pedagogiky, a popritom mohli spoznať i princíp 

ochrany životného prostredia. V areáli materskej školy nechýba ani 
bosý chodník. Ten obsahuje rôzne povrchy, ktoré pomáhajú pri udr-
žaní správneho držania tela a rozvíja rovnováhu. Deti sa zúčastnili aj 
rôznych kultúrnych akcií. Jednou z nich bol Majáles, ktorý organizova-
la obec a na ktorom deti vystúpili s pripravenými tancami a piesňami. 
Prejavom ich úcty a lásky bol takisto kultúrny program na Deň ma-
tiek pre všetky mamičky a staré mamy, ktoré od detí na záver dostali 
malý darček. Počasie prialo škôlkarom i na Deň detí, počas ktorého 
si na dvore vyskúšali množstvo športových aktivít. Na rôznych stano-
vištiach si  mohli zmerať rýchlosť či šikovnosť, no  hlavnou atrakciou 
bol nepochybne skákací hrad so šmykľavkou, ktorý sa im asi najviac 
zapáčil. A ako bonus – za milé objatie dostali sladkú zmrzlinu. „Celé 
predpoludnie bolo veselé, skvelo sme sa cítili,“ hovorí Eva Szláviková. 
„Už nás čaká len tá posledná, hádam najväčšia udalosť, a to rozlúčková 
slávnosť predškolákov. Držíme im palce a prajeme im veľa vytrvalosti 
do budúcnosti.“ 
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Základná škola vo Dvoroch nad Žitavou sa pýši titulom 
ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM 2021/2022

Žiaci ZŠ Adolfa Majthényiho s VJM majú 
za sebou bohatý polrok plný rôznych aktivít

Posledné dni tohtoročného školského roka v Základnej škole vo Dvo-
roch nad Žitavou patria mnohým aktivitám, činnostiam, súťažiam, ale 
aj hrám, ktoré sú akousi bodkou za 10-mesačným úsilím zodpovednej a 
cieľavedomej práce žiakov i pedagógov. Riaditeľka školy PaedDr. Anna 
Kijaček Rošková hovorí, že významným prínosom školy je inkluzívny 
a podporný školský tím, ktorý vznikol na základe podnetu projektu 
„Demokratické a inkluzívne školské prostredie pre všetkých“. „V rámci 
tohto projektu na základe uskutočnených odborných prednášok, tvo-
rivých workshopov, samoštúdiom mnohých odborných publikácií sa 
zvýšilo odborné povedomie pedagogických a odborných zamestnan-
cov. Svojím prístupom a pôsobením sa snažili o to, aby sa vo výchov-
no-vzdelávacom procese rozvíjala akceptácia, kooperácia s ostatnými, 
empatia a tolerancia,“ vysvetľuje. „Aj celkové prostredie a zariadenie 
interiéru školy smeruje k podpore dobrých medziľudských vzťahov, 
čím získavajú sociálne zručnosti potrebné na samostatnú existenciu 
a uplatnenie sa v ďalšom štúdiu či v spoločnosti. Žiaci  jednoznačne 
privítali zmenu interiéru v rámci vytvorenia komunikačných, interak-

tívnych a oddychových zón. Takmer každú prestávku vidíme v týchto 
moderných a estetických priestoroch skupinku detí v družnom roz-
hovore. Úpravu interiéru plánujeme aj v kmeňových triedach, pretože 
táto zmena dosiahla v rámci komunikácie, medziľudských vzťahov, po-
zitívnej sociálnej klímy viditeľný posun.“ A dôkazom rôznorodých ak-
tivít a celkovej vízie tejto školy je i získaný titul ŠKOLA PRIATEĽSKÁ 
K DEŤOM 2021/2022. Úspechy zaznamenávajú aj tento rok, a to v 
celoslovenskom kole jazykovo-umeleckej akreditovanej súťaže Jazyko-
vý kvet. „Naše šikovné šiestačky Tamarka, Sofika, Kiarka a Emka pod 
vedením pani učiteľky Mgr. Eriky Šimonovej po 1. mieste v krajskom 
kole zaujali svojím skvelým vystúpením odbornú porotu. A v kategórii 
dramatizácia v anglickom jazyku v silnej konkurencii žiakov z celého 
Slovenska  získali 3. miesto. Všetkým našim žiakom, pedagógom a za-
mestnancom ďakujeme za tvorivú, zodpovednú prácu, skvelé výsledky 
a priateľskú atmosféru v školskom roku 2021/2022,“ dodáva Anna Ki-
jaček Rošková na záver.

Po skoro dvojročnej pauze sa život na škole znova rozprúdil. V marci 
sa v miestnom kultúrnom dome konal celovečerný kultúrny program 
pri príležitosti výročia maďarskej revolúcie z roku 1948/49. Žiaci 1. až 
5. ročníka sa potom zúčastnili 5-dňového plaveckého výcviku v No-
vých Zámkoch a v rámci programu čitateľská gramotnosť organizovali 
v spolupráci s miestnou knižnicou besedu so spisovateľkou Ágnes Má-
nya Benyovszky a „MOLYthényiho týždeň” (týždeň knihožrútov). 
„Deti si každý deň priniesli svoju obľúbenú alebo práve čítanú knihu 
a čakali, kedy zazvoní zvonček na 20 minútové čítanie. Samozrejme, 
každý deň sme zvonili v inom čase,“ približuje riaditeľka ZŠ Adolfa 
Majthényiho s VJM v Dvoroch nad Žitavou Mgr. Lívia Szőgyényiová. 
V apríli si Deň Zeme pripomenuli výsadbou lipy a kvetov na školskom 
dvore, vyzbierali smeti v okolí obce a zorganizovali exkurziu na hrad 
Gýmeš. Zúčastniť sa mohli najprv žiaci 1. stupňa, neskôr aj druhostup-
niari. „O tom, že prírodu máme veľmi radi, svedčia aj vlastnoručne 
vyrobené hmyzie hotely, ktoré sme umiestnili na stromy na školskom 
dvore a veľmi sa teším, že vďaka vydarenému jarnému počasiu môže 
byť aktívny aj náš turistický krúžok, v rámci ktorého žiaci navštívili 
hrad Borinka a poobzerali sa aj na českej hranici v Novej Bošáci. Vý-

nimkou neboli ani tretiaci, ktorí už tradične v rámci Regionálnej vý-
chovy zvyknú každý posledný piatok v mesiaci sadnúť na autobus či 
vlak, aby sa mohli zoznámiť s pamätihodnosťami nášho regiónu. Tento 
rok sa nám podarilo navštíviť obce Kolta, Jasová, Bardoňovo, Pozba a 
Palárikovo,“ hovorí riaditeľka Lívia Szőgyényiová. „V apríli sme navyše 
od ZRPŠ dostali nové citary v hodnote 550 eur a s veľkým zaniete-
ním odštartovala naša citarová škola, kde sa učíme hlavne maďarské 
ľudové piesne. Dúfame, že nadšenie malých hudobníkov bude naďalej 
pretrvávať.“ Koncom mája organizovala škola pri príležitosti Dňa ma-
tiek v miestnom kultúrnom dome galavečer, kde vystúpili skoro všetky 
triedy s rôznymi predstaveniami. Začiatkom júna sa škola zapojila do 
výzvy  „Tanec spolupatričnosti”, a tak 4. júna o 16:00 na Slovensku 
tancovalo viac ako 1000 detí občianske tance na pamiatku udalostí z 
roku 1920, pričom vo Dvoroch nad Žitavou tancovalo spoločne 60 žia-
kov. V poslednom mesiaci školského roka ešte stihli žiaci 3. a 4. ročníka 
absolvovať školu v prírode v obci Králiky, kde podnikli rôzne túry, zdo-
lali Sklený vrch pri Banskej Bystrici, navštívili Harmaneckú jaskyňu a 
pozreli si pamätihodnosti mesta Banská Bystrica.
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Obec Bánov
Milí čitatelia,  

vážení občania, 
od posledného vydania Žurnálu z obcí 
vo februári sme sa aj v živote našej obce 
posunuli ďalej, nielen pokiaľ ide o kul-
túrno-spoločenský život, ale aj čo sa 
týka investičných akcií a projektov, za-
meraných na rozvoj obce Bánov. 

Rozšírenie kanalizácie 
– II., III. a IV. etapa

Koncom mája sme začali s rozšírením 
kanalizácie v našej obci, ktorá je rozde-
lená do štyroch etáp. Ešte I. etapu začalo 
bývalé vedenie. V súčasnosti realizujeme 
dobudovanie kanalizácie v obci II. III. 
a IV. etapa. Po jej dokončení bude celá 
obec odkanalizovaná. Začali sme IV. 
etapou, v rámci ktorej ide o ulice Nová a 
Jána Palárika, kde sa robia výkopy, ukla-
dajú sa šachty, rúry a ďalšie nevyhnutné 
veci potrebné na zavedenie a spustenie 
kanalizácie v obci. Počas letných mesia-
cov bude na týchto uliciach prebiehať 
pokládka asfaltu a tiež sa začne vo veľkej 
miere pracovať na priľahlých uliciach, 
a to v rámci II. a III. etapy. Výnimkou 
nebude ani Hlavná cesta, teda ulica 
Novozámocká a Šurianska, ktorá je cez 
prázdniny menej vyťažená školskými 
autobusmi. Zatiaľ ideme podľa plánov s 
tým, že do novembra 2023 musí byť celý 
projekt ukončený. Hodnota tohto diela je 
10 132 000 eur, pričom 9 155 027,05 eur 
sme získali z eurofondov a zvyšok do-
platí obec formou úveru.  

Zmena Územného 
plánu obce Bánov

Tento rok sme pristúpili k rozhodnutiu 
zmeniť Územný plán obce – Zmeny a 
doplnky č. 2, kde by sme chceli prioritne 
riešiť tri oblasti, ktorými sú chodník na 
železničnú stanicu, individuálna bytová 
výstavba (IBV) a tretím zámerom by 
bolo získať do nášho vlastníctva od Slo-
venského pozemkového fondu 11-hek-
tárový pozemok na konci obce smerom 
do Šurian, kde máme v pláne zmeniť 

túto kedysi priemyselnú zónu na loka-
litu, kde by bola občianska vybavenosť 
vo forme nájomných bytov, poskytova-
nie rôznych služieb, polyfunkčné domy 
či oddychová zóna. K tomuto všetkému 
je ale potrebná zmena územného plánu, 
rovnako pri IBV, ktorej realizácia bude 
prebiehať za záhradami na Ulici kpt. 
Nálepku smerom na železničnú stanicu. 
Túto lokalitu sme si zvolili preto, že obec 
tam má vo vlastníctve približne trojhek-
tárový pozemok, no sú tam ešte pozem-
ky, ktoré treba vysporiadať s vlastníkmi. 
V obci Bánov je totiž neustále veľký zá-
ujem o bývanie, preto sa aj z tohto dô-
vodu uskutočnilo 20. mája verejné pre-
rokovanie vo veci schválenia Územného 
plánu obce Bánov. Momentálne čakáme 
stanoviská od jednotlivých úradov, aby 
bolo všetko v súlade s legislatívou a pro-
jektovou dokumentáciou a aby potom 
túto zmenu územného plánu mohlo 
obecné zastupiteľstvo na jeseň schváliť. 
Ak by všetko úspešne dopadlo, občania 
by mali možnosť si potom tieto 5,5- až 
8-árové pozemky v prípade záujmu kú-
piť do osobného vlastníctva.

Revitalizácia  
atletickej dráhy

Začiatkom júna sme začali s revitalizá-
ciou atletickej dráhy, na ktorú nám bola 
z ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu schválená žiadosť o dotáciu vo 
výške 141 000 eur. Oválna štvorprúdo-
vá dráha bude vybudovaná z červené-
ho tartanu s 5-metrovým doskočiskom 
a slávnostné otvorenie plánujeme na 
začiatok nového školského roka v sep-
tembri. Popri multifunkčnom ihrisku v 
areáli školy tak bude mať mládež ďalšiu 
príležitosť, ako efektívne využiť voľný 
čas a zašportovať si napríklad aj na tejto 
novej atletickej dráhe. 

Denný stacionár
Nezabúdame ani na našich najstarších 
občanov, pre ktorých pripravujeme 
projekty na vybudovanie denného sta-
cionáru. Vďaka odkúpeniu cirkevnej bu-
dovy starej školy do vlastníctva obce tak 
máme dostupné priestory, kde by mohol 

byť nielen denný stacionár s kuchyňou, a 
teda aj stravovaním pre týchto občanov, 
ale aj sociálne byty pre dôchodcov, kto-
rí sa už možno nevládzu starať o svoje 
veľké rodinné domy či záhrady. Veľkou 
výhodou je umiestnenie v tichej lokali-
te v centre obce vedľa kostola, preto si 
myslím, že je to ideálne miesto pre vy-
tvorenie centra pre našich starších ob-
čanov. A keďže vedľa je ďalší veľký po-
zemok, začíname sa už teraz pohrávať 
s myšlienkou vybudovať tu časom dom 
seniorov. Toto by sme ale určite riešili s 
nejakým súkromným investorom, kto-
rý by zabezpečoval plynulý chod domu 
seniorov. Určite sa budeme v súvislosti s 
touto víziou uchádzať o dotácie. 
Práce máme pred sebou ešte veľa, ale 
pevne verím, že sa nám podarí našu 
obec rozvíjať k spokojnosti každého 
z nás. Na záver by som chcel všetkým 
popriať pekné leto, nech sú pre vás tieto 
letné mesiace plné oddychu a radost-
ných chvíľ s rodinou. Zároveň sa bu-
dem tešiť na naše spoločné stretnutia 
na kultúrnych a športových poduja-
tiach, ktoré sme si počas tohto leta pre 
vás pripravili. 

PhDr. Miloš Rybár
starosta obce Bánov

Podpis zmluvy – kanalizácia Budovanie kanalizácie
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Atletická dráha

Ďakovná slávnosť za novú strechu kostola

Nové LED osvetlenie Nové LED osvetlenie

Jarná brigáda čistenia prírody Obecný deň detí

Pietny akt

Verejné prerokovanie územného plánu
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Bánovský dobrovoľný hasičský zbor si tento 
rok pripomína 100. výročie založenia

Divadlo sa v Bánove hrá už sto rokov

Dobrovoľný hasičský zbor bol podľa dostupných historických 
písomností v obci Bánov založený v roku 1922. Hasičské spol-
ky sa zakladali na základe dobrovoľnosti a vytrvalosti hasičov, 
ktorí mali ten najhumánnejší cieľ - a to chrániť životy a ma-
jetok ľudí pred ohňom a živelnými pohromami. Spolupatrič-
nosť sa azda najvýraznejšie prejavuje pri hasičskej práci, ktorá 
dáva nemálo príležitostí prejaviť ju nielen slovom, ale aj činom. 
Zákon posilnil dobrovoľné hasičské zbory na miestach, kam sa 
štátni hasiči nedostanú tak rýchlo. Dobrovoľní hasiči zasahujú 
pri požiaroch, pomáhajú pri povodniach a rôznych pátracích 
akciách. Tento rok sme si aj my v Bánove počas Dní obce pri-
pomenuli sté výročie založenia Bánovského dobrovoľného ha-
sičského zboru, ktorý si za ten čas prešiel mnohými zmenami. 
Aktuálne je vybavený potrebnou technikou, plnohodnotnou, 
funkčnou a reprezentatívnou budovou hasičskej zbrojnice a 
ošatením, ktoré je potrebné pri zásahoch či pomocných brigá-

dach. Počas uplynulých 100 rokov sa v ňom vystriedalo viace-
ro generácií dobrovoľných hasičov, ktorí boli vždy pripravení a 
ochotní pomôcť blížnym v nešťastí, a to veľakrát na úkor seba a 
svojej rodiny. Všetkým dobrovoľným členom hasičského zboru, 
súčasným, ale aj tým, ktorí už nie sú v radoch dobrovoľníkov, 
patrí veľké poďakovanie za hodiny strávené pri preventívnych 
prehliadkach, cvičeniach, školeniach, brigádnických prácach a 
obecných akciách, pri údržbe hasičskej techniky, pri monitoro-
vaní hrádze rieky Nitra alebo pri plnení rôznych ďalších úloh. 
Úprimná vďaka patrí najmä za priame zásahy pri požiaroch, 
povodniach a pátracích podujatiach, keď často s vypätím všet-
kých síl a s nasadením vlastného života zachraňujú ľudské živo-
ty a majetok. Poslanie, ktoré dobrovoľní hasiči plnia, je krásne, 
ušľachtilé a pre nás všetkých nanajvýš potrebné. Pretože „Byť 
hasičom nie je povolanie, ale životné poslanie“.

Začiatky ochotníckej divadelnej tvorby 
v Bánove sa odhadujú na rok 1921. Dnes 
je to teda už stojeden rokov. Kvôli pan-
démii však zažila naša obec oslavy tohto 
významného jubilea až teraz. 
Počas štyroch slávnostných dní sa v obci 
odohralo niekoľko inscenácií. Zahrali si 
nielen súčasní bánovskí divadelníci, ale 
aj pozvané súbory z celého Slovenska. 
Deti všetkých vekových skupín zabavili 
predstavenia divadiel Lienka a UŽ spo-

lu s divadelným súborom SpozaVoza. 
Pantomímou všetkých zabavil Adrián 
Ohrádka a celé oslavy uzatváralo Di-
vadlo KĽUD. 
Hlavným podujatím bol Divadelný ga-
lavečer. Počas dvojhodinového pásma 
sa prejavili práve spomenutí bánovskí 
divadelníci z Divadla Jozefa Gregora 
Tajovského Bánov a aj ich blízki priate-
lia z ochotníckych divadelných súborov 
Paradox z Nových Zámkov a Kde bolo 

tam bolo... z Dolného Ohaja. Atmosféru 
dotvárala kapela Feel Good a zábava po-
kračovala až do skorých ranných hodín. 
Divadelníci tiež doplnili a znovu vydali 
pamätnú knihu, ktorá mapuje históriu 
tohto umenia v obci. Pri tejto príležitosti 
dostalo Divadlo Jozefa Gregora Tajov-
ského Bánov aj cenu starostu obce.

Autor: DJGTB
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Aktuálne hovoríme o uplynulom volebnom období a práci 
v Nitrianskej župe s jej poslancom Branislavom Becíkom

Ako župný poslanec v Nitrianskom samo-
správnom kraji ste známy svojimi aktivi-
tami a dobrými nápadmi, ktoré občanom 
pomáhajú v ich práci aj v živote. Končí Vaše 
5-ročné volebné obdobie (2017-2022), ako 
by ste týchto uplynulých 5 rokov hodnotili 
ako poslanec? Bavíme sa o  nejakom od-
počte Vašej práce pre verejnosť. 

Musím povedať, že toto volebné obdobie som 
bol prvýkrát poslancom vyššieho územného 
celku – Nitrianskeho samosprávneho kraja, 
takže ako každý jeden, ktorý tam je prvý-
krát, aj ja som sa na začiatku volebného ob-
dobia „oťukával“ a zoznamoval so situáciou, 
s možnosťami, ktoré sa dajú riešiť na krajskej 
úrovni. Musím však povedať, že toto obdo-
bie bolo poznačené nielen zmenou vlády, 
ale rôznymi pandemickými opatreniami, čo 
ovplyvňovalo prácu nášho kraja. Viac-menej 
sme sa museli týmto situáciám prispôsobiť. 
Som skôr praktik a zároveň aj starosta obce, 
ktorý vidí veľa možností a problémov, ktoré 
môže Nitriansky samosprávny kraj riešiť, 
ako môže pomáhať samosprávam a pôsobiť 
v  prospech obyvateľstva žijúceho v našom 
kraji. Žiaľ, musím skonštatovať, že práca 
kraja nie je taká pružná, akoby som si to 
predstavoval. Je pravda, že som mal množ-
stvo pripomienok, množstvo návrhov aj na 
zasadnutiach Zastupiteľstva NSK, avšak aj na 
úrovni Nitrianskeho samosprávneho kraja 
sa vytvára určitá opozícia a koalícia, s ktorou 
nie som v mnohých prípadoch osobne sto-
tožnený. Bol som možno aj naivne presved-
čený o tom, že poslanci vyššieho územného 
celku tam sedia od toho, aby pracovali pre 
kraj. Žiaľ, keď som nejakým spôsobom chcel 
pretlačiť svoj názor, svoju pripomienku, na 
ktorej sme sa s kolegami – poslancami  zhod-
li, väčšinou sa to riešilo na úrovni politickej, 
a preto niektoré moje pripomienky v zastu-
piteľstve neprešli. V tomto vidím absolútnu 
chybu, ako aj zbytočnú nadprácu niektorých 
poslancov, ktorí sa viac venujú tomu, akým 
spôsobom pracovať skôr na úrovni politic-
kej, ako v prospech širokej verejnosti - a teda 
našich obyvateľov. Toto vidím ako jednu z 
veľkých príležitostí - zmeniť pohľad poslan-
cov, aby na sebe v prvom rade zapracovali, a 
verím aj v to, že v nastávajúcich voľbách sa 
dostanú do poslaneckých lavíc VÚC ľudia, 
ktorí prestanú politikárčiť a budú sa venovať 
nášmu kraju.

• Ktoré zmysluplné a užitočné veci sa Vám 
ako poslancovi podarilo presadiť, urobiť či 
vybaviť pre občanov Vášho regiónu, ktorí 
Vás volili do Nitrianskej župy? 
- Ako som už uviedol v odpovedi na pred-
chádzajúcu otázku, vzhľadom na to, že som 
sa skôr orientoval na praktické veci ako na 
politikárčenie, tak som možno pre niekto-
rých poslancov nebol až takým prijateľným 
typom, aký by si oni predstavovali... Na má-
jovom zasadnutí sa na môj návrh Zastupiteľ-
stvo NSK zaoberalo prehodnotením systému 
dotácií, teda v súčasnosti nastaveného systé-
mu podpôr na rozvoj kultúry, športu, cestov-
ného ruchu a  ďalších dotačných nástrojov. 
Navrhol som, aby celý systém orientoval viac 
na samosprávy, teda v konečnom dôsledku, 
aby boli všetky projekty podpory viac ucho-
piteľné a prospešné pre našich obyvateľov. 

Mojím cieľom je, aby bol vypracovaný nový 
systém podpôr. Tak by sa kraj viac oriento-
val na podporu pre samosprávy, keďže taká-
to podpora by bola viac adresná a účelná, z 
ktorej by mali osoh všetci obyvatelia nášho 
kraja. Je pravdou, že tento môj zámer prešiel, 
bohužiaľ, len o jeden jediný hlas. Iba jeden 
hlas rozhodol o tom, či sa Nitriansky samo-
správny kraj bude zaoberať mojou pripo-
mienkou a „prekope“ systém podpôr, ktorý 
dnes funguje na úrovni Nitrianskeho samo-
správneho kraja zastaralo. Je dôležité pozna-
menať, že Nitriansky samosprávny kraj podľa 
starého systému prerozdeľuje ročne zhruba 
tri milióny  eur do rôznych organizácií, ne-
ziskových organizácií, škôl, škôlok, obcí, atď. 
Mnohokrát sú na úrovni zhruba tristo, päť-
sto a niekedy tisíc eur. Ja som navrhoval, aby 
tieto tri milióny  eur kraj prerozdelil oveľa 
rozumnejšie aj z pohľadu samospráv, ktoré 
dnes trpia nedostatkom financií. Ak rozde-
lím tri milióny eur do 354 obcí, ktoré spada-
jú pod Nitriansky samosprávny kraj, tak na 
jednu obec by vyšlo okolo 8.500 eur ročne. 
Za tú sumu dokáže jedna obec urobiť napr. 
jedno detské ihrisko ročne, zrekonštruovať 
určitý úsek chodníkov alebo ciest, zabezpečiť 
úpravu zelene a podobné veci, čiže všetko to, 
čo by obyvatelia danej obce mohli využívať, 
a nielen tak nezmyselne „rozhadzovať“ do-
tácie medzi 4.000 záujemcov, ako je to dnes 
zaužívané.

• Uplynulé dva covidové roky sa silne pod-
písali na našich životoch, a to aj veľmi ne-
gatívne a  v  mnohých prípadoch fatálne. 
Obmedzili aj Vašu prácu ako poslanca Nit-
rianskeho samosprávneho kraja? Nestihli 
ste niečo dokončiť, resp. aj rozbehnúť? 
- Uplynulé dva roky môžem bližšie opísať 
z pohľadu starostu ako z pohľadu poslanca 
Nitrianskeho samosprávneho kraja, keďže 
kraj sa musel venovať tejto problematike len 
na základe akýchsi príkazov a  nariadení zo 
strany vlády. Zbytočne sa energia kraja vy-
hadzovala na nelogické opatrenia vládnych 
predstaviteľov, ako sa riešili veci, ktoré dnes 
trápia kraj. Čo sa týka samospráv, skutočne 
sme pociťovali ten chaos zo strany vlády veľ-
mi negatívne a boli sme to práve my, obce, 
ktoré zachraňovali „choré“ rozhodnutia 
vládnych predstaviteľov. 
Na úrovni samosprávy sme dokončovali 
projekty z predchádzajúceho obdobia, ktoré 
sme mali rozbehnuté, no, bohužiaľ, nedoká-
zali sme sa zapájať do výziev, ktoré zo strany 
vlády a ministerstva regionálneho rozvoja, 
lebo neboli vypísané. Chýbajú nám výzvy, 
chýbajú nám usmernenia, apelujeme na vlá-
du, čo by sme potrebovali pre skvalitnenie 
života našich obyvateľov... Žiaľ, nie sme vy-
počutí, všetko sa rieši za zavretými dverami 
- je to o nás, bez nás – no a kraj si nás ani 
v  týchto apeloch na vládu nevie zastať. Keď 
sa nejakým spôsobom ozveme ako samo-
správy, tak sme svedkami toho, že vláda nám 
namiesto podpory ide obmedzovať finančné 
prostriedky. 
Ako starosta, ktorý je druhé volebné obdobie 
na čele jednej z najväčších obcí na Slovensku, 
nevidím ružovú budúcnosť z pohľadu samo-
správy, ak budú aj naďalej politici takýmto 
spôsobom obmedzovať jej chod a  hádzať 
jej na plecia množstvo úloh bez finančného 

krytia to samosprávy nedokážu zvládnuť. 
Nesťažujem sa, len upozorňujem, že takýmto 
spôsobom to ísť ďalej nemôže, a preto naša 
samospráva plne podporuje štrajkovú poho-
tovosť a sme pripravení ísť do tvrdého štraj-
ku proti absolútne „chorým“ krokom tejto 
vlády.

• Koncom roka sa uskutočnia aktuálne 
župné voľby, uvažujete s opätovnou kandi-
datúrou do Nitrianskeho samosprávneho 
kraja? Ak áno, aký je dôvod, že ste sa tak 
rozhodli? 
- Komunálne a VÚC voľby 2022 sú rozho-
dujúce pre Nitriansky samosprávny kraj, 
ktorý má významný dopad na celé Sloven-
sko. Spoločne máme príležitosť rozhodnúť 
o našej budúcnosti, ktorá sa nám odzrkadlí 
v  každodennom živote. Nespokojnosť so 
smerovaním politiky, ktorá začala devastá-
ciou poľnohospodárskeho odvetvia a  končí 
drastickým prepadom životnej úrovne, ma 
odhodlalo kandidovať v  októbrových voľ-
bách na predsedu Nitrianskeho samospráv-
neho kraja. Môj cieľ ako predsedu Nitrian-
skeho kraja je jasný. Podporovať všetko, čo 
je domáce, podporovať domácich lokálnych 
dodávateľov, skvelé a novodobé lokálne pro-
jekty, to je náš začiatok novej a perspektívnej 
budúcnosti. Preto tu chcem byť pre každého 
občana, každého starostu a každého primá-
tora Nitrianskeho kraja. Chcem spraviť náš 
kraj lepším. Nielen pre nás, ale najmä pre 
generácie, ktoré prídu po nás. Mojim cieľom 
je zlepšiť život ľudí v mojom rodnom kraji. 
Som presvedčený o tom, že ľudia si zaslúžia 
lepší a  kvalitnejší život. Nie je čas hovoriť 
o zmene, zmenu treba vykonať! Mojím snom 
a víziou je, aby Nitriansky kraj bol vzorový 
kraj pre celé Slovensko. Na našom príklade 
ukázať, ako sa má riadiť Slovensko tak, aby 
prosperovalo a aby sa ľudia v ňom mali lep-
šie. V kraji nastaviť také opatrenia, aby sme 
čo najviac znížili dopad zdražovania pre 
ľudí. Keď sa konečne dočkáme veľkých par-
lamentných volieb, je mojou ambíciou, aby 
tí najšikovnejší zvolení politici, ktorí budú 
chcieť a pevne aj verím, že nahradia túto ne-
schopnú vládu, hovorili, chceme riadiť Slo-
vensko k prosperite tak, ako to robí Becík pre 
Nitriansky kraj a svojich občanov.

Ing. Branislav Becík, PhD.
starosta obce Dvory nad Žitavou

Od roku 2014 je poslancom 
Nitrianskej župy, kde pôsobí  
ako člen financnej komisie 

a člen komisie majetku.
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Obec Dolný Ohaj
na úvod pozdravujem všetkých čitateľov časopisu 
Žurnál z obcí a prajem krásne prežitie letných mesia-
cov, odpočinok a relax na dovolenkách a študentom 
na prázdninách. Na leto 2022 sa v obci Dolný Ohaj 
pripravujú dve veľké akcie spojené nielen s kultúrou, 
ale aj športom a animáciami pre deti. Prvou z nich 
je deň strávený s MUFUZOU, (mužstvo futbalových 
zázrakov), ktorý sa uskutoční 9. júla 2022 v priesto-
roch futbalového ihriska OŠK. Organizátorom je 
obecný športový klub. Počas dňa od 10.00 hod. až do 
2.00 rannej hodiny je pripravený program pre všet-
kých, deti, mládež, rodiny, športovcov aj priaznivcov 
koncertov a nočnej diskotéky.
Druhá akcia nás čaká koncom leta, 20. augusta 2022, 
a tou je už tradičný „Ohajský Kenderáš“, hudobný 
festival na ktorý obec získala dotáciu aj z NSK vo 

výške 1000 €. Keby sme neboli obmedzení v roku 
2020, kedy sa festival neuskutočnil, tak by to bol už 
10. ročník. Teraz bude deviaty a verím, že sa vydarí 
a aj počasie nám bude priať, lebo už 3-krát nám let-
ná búrka podujatie predčasne ukončila. Podujatie sa 
uskutoční takisto na futbalovom ihrisku a repertoár 
je tiež veľmi zaujímavý. Predstaví sa nám folklórny 
súbor Tekovan, country kapela Weekend, Elán revi-
val, domáca skupina ZEUS a ťahákom večera bude 
určite Dominika Titková, finalistka súťaže Česko 
Slovensko má talent. Touto cestou všetkých pozý-
vam na krásne zážitky, aktívny oddych, spojený aj s 
chutným gastronomickým občerstvením. 
Ešte raz prajem všetkým pevné zdravie a krásne leto.

Ivan Solár
starosta obce Dolný Ohaj

Vážení čitatelia, milí spoluobčania,

Stavanie mája

Slávnostné uvítanie detí – máj 2022

Sviatosť Eucharistie prijalo vo farskom kostole v Dolnom Ohaji sedem detí
Približne týždeň pred tradičnou púťou k soche sv. Urbana 
sa v Kostole Svätej rodiny a sv. Imricha konala slávnosť 
Prvého svätého prijímania.  Štvrtá májová nedeľa tak bola 
pre dolnoohajských tretiakov výnimočná. K svätému prijí-
maniu po prvýkrát pristúpilo sedem detí a do slávnostnej 
liturgie bolo zapojené každé z nich. Hneď na začiatku omše 
vošli všetky deti v slávnostnom sprievode do kostola, pri-
čom každé z nich držalo vo svojich rukách svetielko, ktoré 
potom za spevu piesne „Moje malé svetielko“ položilo na 
vopred určené miesto pred oltár. Veríme, že tento nezabud-
nuteľný deň zostane deťom navždy v ich srdciach a bude 
zároveň akýmsi „odrazovým mostíkom“ pre ich ďalší du-
chovný život. 

Žurnál z našich obcí 19„...časopis, ktorý osloví občana...”



Deti z materskej školy potešili ku Dňu matiek aj staré mamy z Domu seniorov

Medzinárodný deň detí sa v materskej škole premenil na Chrobáčikovo

Deň matiek je pre rodinu dôležitým sviatkom, ktorý sa môže rok čo rok 
stať nezabudnuteľným zážitkom, a to mnohými spôsobmi. Obzvlášť ten-
to rok bol Deň matiek veľmi očakávaným sviatkom, pretože po období, 
ktoré bolo poznačené pandémiou, to bolo prvé verejné vystúpenie detí 
Základnej školy s materskou školou Juraja Holčeka v Dolnom Ohaji. 
Kultúrny program, ktorý si deti a žiaci našej školy pripravili pre všetky 

mamičky, sa už tradične konal druhú májovú nedeľu v kultúrnom dome, 
ktorý bol do posledného miesta zaplnený. Deti a žiaci vyjadrili lásku 
svojim mamám, mamkám, mamičkám básňami, piesňami, modernými 
i ľudovými tancami, ale tiež krátkymi humornými scénkami. O deň ne-
skôr, 9. mája 2022, deti z materskej školy potešili a na tvári vyčarili úsmev 
svojím programom i staré mamy z Domu seniorov v Dolnom Ohaji.

Oslava MDD sa v našej MŠ ko-
nala tento rok v netradičnom ter-
míne, a to 14. júna 2022. Oslava 
sa niesla pod názvom „Chrobáči-
kovo“. V tento deň prišli deti už 
ráno do MŠ oblečené v kostýme 
chrobáčika (lienky, mravca...). 
Deti v tento deň čakalo množ-
stvo tvorivých aktivít, športových 
súťaží, prekvapení, zábavy, tanca 
a, samozrejme, darčekov, o ktoré 
sa postarali rodičia detí a starosta 
obce Ivan Solár. 

Mgr. Monika Potocká, 
zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ
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V Dolnom Ohaji sa uskutočnila tradičná pešia púť k sv. Urbanovi

Štrkovisko „Sík“ je vďaka členom Petrovho rybárskeho spolku obľúbenou rybárskou lokalitou

25. máj je pre všetkých vinárov a vinohradníkov významným 
dňom. Pripomínajú si vtedy sviatok sv. Urbana, patróna vino-
hradníkov. Aj dnes môžeme vidieť solitérne sochy tohto svätca 
najmä vo vinohradníckych oblastiach – vinári sa snažili mod-
litbami vyprosiť u neho priazeň a najmä ochranu úrody vo vi-
niciach. Aj preto je v Dolnom Ohaji už dlhoročnou tradíciou 
púť na vinohrady k historickej soche sv. Urbana. Tento rok sa 
uskutočnila v sobotu 21. mája. Veriaci sa vydali od parkoviska 

pri kostole na pešiu, približne hodinovú 4-kilometrovú púť, aby 
si pod holým nebom na viniciach počas sv. omše mohli uctiť 
tohto patróna. Sv. omšu celebroval miestny duchovný otec vdp. 
František Bogdan, ktorý požehnal polia a vinice, a po skončení 
sv. omše sa mohli všetci prítomní zúčastniť malého agapé, kde 
nechýbalo občerstvenie a ochutnávka vín z Poľnohospodárske-
ho družstva v Dolnom Ohaji.

„Sík“, ako ho Dolnoohajčania ľudovo 
nazývajú, je vyhľadávaným miestom 
najmä pre rybárov, ktorí si chcú oddých-
nuť v peknom tichom prostredí a uloviť 
zopár pekných kúskov rýb. A treba po-
vedať, že osádka rýb je v rybníku sku-
točne bohatá. Pravidelne sa zarybňuje 
kaprom, príležitostne šťukou. Uloviť 
však môžete sumca, zubáča, amura či 
tolstolobika a z ostatných rýb je zastú-
pený tiež karas, pleskáč, plotica a červe-
nica. O pravidelné zarybňovanie, 
ale aj údržbu vodnej plochy a jej 
okolia sa príkladne starajú členo-
via Petrovho  rybárskeho spolku, 
ktorý oficiálne funguje od roku 
2004. „Poslaním tohto záujmo-
vého združenia je ochrana prí-
rody v lokalite Sík, starostlivosť 
o flóru a faunu vo vodnej nádr-
ži a jej okolí, výkon rybárskeho 
práva pre členov združenia a ta-
kisto organizovanie športových 
– rybárskych podujatí pre ve-
rejnosť,“ približuje činnosť spol-
ku jeho predseda Ing. Vladimír 

Juhás, PhD. „Momentálne tvorí členskú 
základňu 20 dospelých členov, ale máme 
aj 5 detí. Na činnosť nám každoročne 
prispieva obec, preto sú členmi len rybá-
ri s trvalým bydliskom v Dolnom Ohaji. 
“ Štrkovisko Sík ako rybársky revír bolo 
pôvodne v správe Mestskej organizácie 
Slovenského rybárskeho zväzu v Šura-
noch. Novovzniknutý spolok v Dolnom 
Ohaji ho získal od užívateľa po dohode 
a finančnom vysporiadaní. Štrkovisko, 

ktoré sa nachádza v intraviláne obce, si 
členovia spolku udržiavajú, organizujú 
pravidelné brigády a počas nedeľných 
služieb zabezpečujú aj možnosť špor-
tového rybolovu pre verejnosť. Navy-
še spolok organizuje každoročne pred 
hlavnou rybárskou sezónou rybárske 
preteky s občerstvením a vždy bohatou 
tombolou, ktoré sa stretávajú s veľkým 
ohlasom. Inak tomu nebolo ani ten-
to rok. „Preteky mávame vždy týždeň 

predtým, ako sa otvorí veľká se-
zóna, a to z toho dôvodu, aby si 
mohli potom rybári zachytať aj 
na iných miestach,“ vysvetľuje 
Vladimír Juhás. „Kapacita u nás 
je maximálne 60 miest a tento 
rok sa pretekov zúčastnilo 55 
rybárov. Záujem o preteky a náv-
števnosť sú vždy veľké, čomu sa 
veľmi tešíme.“ Okrem toho sa 
tradíciou stali aj detské rybár-
ske preteky pri príležitosti MDD, 
ktoré organizačne a materiálne 
zabezpečujú taktiež členovia Pet-
rovho rybárskeho spolku.
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„Mačka vďaka kastrácii žije oveľa kvalitnejší život,“ 
hovorí veterinárka MVDr. Petra Michalíčková, jedna zo zakladateliek OZ Lotta – Kastrujeme mačky Šurany.

Viac dobrovoľníkov, viac vykastrovaných 
mačiek, viac pomoci pre tieto 
domáce zvieratká. Aj o to sa v po-
sledných štyroch rokoch zaslúži-
lo OZ Lotta – Kastrujeme mačky 
Šurany. O  jeho činnosti, o  tom, 
prečo je kastrácia mačiek stále 
taká dôležitá a ako si možno jed-
nu z  mačičiek zaobstarať, nám 
porozprávala veterinárka MVDr. 
Petra Michalíčková.  
• OZ Lotta funguje už štvrtý rok. 
Čo sa za ten čas všetko zmenilo, 
ako pokračujete vo svojej činnos-
ti?
- Zmenilo sa to, že sme získali 
kastračné programy, tento rok aj 
od mesta Šurany, čomu sme veľmi 
radi, pretože za tie peniaze môže-
me pokastrovať zopár kolónií mačiek tu po 
Šuranoch. Ďalej sa zmenilo to, že máme viac 
podporovateľov a prišlo k nám aj viac dobro-
voľníkov. Tá finančná podpora sa určite zlep-
šila, a to najmä kvôli tomu, že sme boli teraz 
prvý rok poberateľmi dvoch percent, čo nám 
finančne veľmi pomohlo. 
• Stále sa ešte nájdu kolónie mačiek v Šura-
noch?
- Stále. Je to aj z toho dôvodu, že o nás veľa 
ľudí nevedelo, takže sme nevedeli pomôcť. 
Stane sa aj taká vec, že niekto príde a povie, že 
sa do ich domu nasťahovali mačky, nevedia, 
čo majú robiť, takže sa im snažíme v tomto 
pomôcť. Ale určite je tu potrebná spolupráca.
• Skús ešte raz čitateľom vysvetliť, prečo je 
také dôležité kastrovať tieto mačky...
- V prvom rade ich kastrujeme preto, aby sa 
jednoducho tá populácia nemnožila, pretože 
počas jedného roka ide o nárast niekoľko de-

siatok mačeniec, nehovoriac o tom, že veľa-
krát sa stane, že mačky sú choré, na ulici, majú 
zlú imunitu. Už dávno neplatí, že mačka má 7 
životov, ony majú viac chorôb. Preto sa aj ma-
čence veľakrát rodia oslabené, choré, matka 
ich odvrhne a ony na ulici umierajú. Ďalšia 
vec je, že sa prenášajú choroby. Často sa stá-
va, že nevykastrované kocúry sa bijú medzi 
sebou a tu sa prenášajú veľmi vážne ochore-
nia, ešte viac ako medzi mačkami. Mačiek je 
v poslednej dobe veľmi veľa a  je to veľakrát 
neúnosné, kolóny naberajú na sile a nedá sa 
to zvládať, preto si myslím, že je humánnejšie 
mačku vykastrovať. Vôbec jej neuberieme na 

kvalite života, práve naopak, tým, že za ňou 
nechodia kocúry, nie je vysilená, začne viac 
loviť, má lepšiu imunitu – skrátka žije oveľa 
kvalitnejší život. 
• Mali ste v posledných mesiacoch aj nároč-
nejšie prípady?
- Tento rok toho bola veľmi veľa. Mačka um-
rela a zostali po nej mačence. Je veľmi ťažké 
potom hľadať náhradnú mamu, pretože kým 
mačence nemajú určitý vek, je extrémne ťaž-
ké ich dokŕmiť. Takisto sme mali mačičku, 
ktorá bola vykastrovaná, veterinárne ošet-
rená, nachádzala sa pred bytovkami v Šura-
noch a neznámy páchateľ ju postrelil z okna 
tak, že mačička ochrnula. Momentálne je v 
dočasnej opatere u jedného z našich dobro-
voľníkov, ale nevyzerá to, že by sa ešte posta-
vila... Z  tohto dôvodu sme v  tomto prípade 
začali spolupracovať aj s políciou, pretože 
toto už bolo za čiarou. 

• Boli aj šťastnejšie prípady?
- Veľakrát sa nám stalo, že sme našli mačič-
ke domov a úplne opeknela. Stalo sa nám, že 
sme našli mačičku, ktorá bola naozaj v zlom 
stave, a podarilo sa nám ju adoptovať do Bra-
tislavy veľmi milým ľuďom a  má sa úplne 
úžasne.

• Darí sa nájsť mačičkám nový domov? 
Majú o to ľudia v dnešnej dobe záujem?
- Myslím si, že áno, a čím ďalej, tým viac 
ľudí má o mačky mal záujem, pretože vedia, 
že od nás ich dostanú ošetrené, odčervené, 

vykastrované a  pri starších mačkách 
aj zaočkované. Často nám potom ľudia 
posielajú fotky, aké sú tie mačičky u nich 
spokojné... 
• Ako je to s adopciou mačiek? Sú pri 
adopčnom procese nejaké podmienky? 
- Máme dobrovoľný adopčný poplatok, 
niektorí ľudia nám prispejú tým, že nám 
prinesú granule, krmivo, piesok, staré 
deky či prestieradlá, takže sme veľmi 
vďační aj za to. Podmienky nemáme, 
no vždy si u  daného budúceho majite-
ľa zisťujeme, aké bude mať tá mačička 
zázemie, či bude v  bezpečí na novom 
mieste... 
• Akými rôznymi spôsoby môžu ľudia 
prispieť na vašu činnosť?
- Okrem 2 % z dane mávame pravidel-

né aukcie, a to 3-krát do roka. Prebiehajú 
na Facebooku na našej stránke, kde si môžu 
ľudia vydražiť zaujímavé veci. Najbližšie te-
raz plánujeme takúto aukciu na jeseň a teraz 
v prvej polovici leta budeme organizovať Deň 
otvorených dverí, kde sa návštevníci môžu 
dozvedieť viac o našej činnosti. Na takýchto 
akciách sa veľakrát stane, že sa niekomu ma-
čička zapáči natoľko, že nám potom zavolá 
a adoptuje si ju. 

Veterinárna ambulancia, 
MVDr. Petra Michalíčková, 

Komenského 34, Šurany

facebook: OZ Lotta – Kastrujeme 
mačky Šurany

Tel. kontakt: 0949 828 745,
E-mail: mvdr.petrasvajdova@gmail.com 

Transparentný účet, kam možno prispieť:  
SK74 0900 0000 0051 7700 7884

Ján Lidaj zo Svätoplukova je zručný dôchodca
Čo sa zo začiatku zdalo ako dobrý nápad na trávenie voľného času, z toho sa neskôr stala záľuba. Keď Ján Lidaj 
ostal pred deviatimi rokmi na invalidnom dôchodku, zistil, že potrebuje niečím vyplniť svoj voľný čas. V tej dobe 
si začal viac všímať na internete články a návody o tom, čo všetko sa dá vyrobiť z dreva, a to ho zaujalo. Začal sa 
tomu teda venovať naplno. „Nikto z rodiny s drevom nerobil, sám som sa tomuto priučil. Postupne som si kúpil 
potrebné pracovné nástroje pre takých domácich kutilov a tieto ležadlá sa mi najviac osvedčili,“ hovorí Ján Lidaj, 
ktorý je už teraz dva roky na starobnom dôchodku. Inšpiráciou mu boli práve látkové ležadlá, aké sa používali v 
minulosti. Tak si aj on jedno doma zostrojil. Pri výrobe používa kvalitné 
smrekové drevo, z ktorého si nareže potrebné latky. „Spočiatku som drevo 
hobľoval, ale keď som narazil na uzol, ten mi vypadol, tak teraz latky výluč-
ne brúsim, čo je však náročnejšie na čas,“ vysvetľuje svoj pracovný postup. 
„Takto je drevo hladučké a človek sa nemusí báť, že by si zapichol niekde 
triesku, keď na tom leží.“ Práca na jednom ležadle mu trvá niečo vyše jed-
ného dňa. Ležadlá sú pritom pevné, kvalitné, polohovateľné a poctivo ruč-
ne robené. Okrem nich si však vyskúšal vyrobiť už aj hojdačku, stojan na 
sušenie prádla či šamlíky. Nebál sa pustiť ani do výroby dreveného altánku, 
ktorý sa teraz vyníma na jeho dvore. Navyše všetko robí doma v garáži a 
v prípade pekného počasia vonku v záhrade. Práca s drevom ho stále baví 
a ako hovorí, aspoň ňou zaženie nudu. Kontakt: 0902 744 188
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Úľany nad Žitavou
začiatok leta bol tento rok v našej obci spojený s najväčšou obecnou akciou Fedýmešský kotlík – súťaž vo varení 
guľáša. Nakoľko to bol desiaty ročník, chceli sme usporiadať krásne a zábavné podujatie. A podarilo sa, tento 
rok sme na súťaži mali vysokú účasť súťažných družstiev, bol tam bohatý program a tombola a hlavne tam bola 
úžasná nálada, ktorá po dvojročnej prestávke pôsobila ako balzam na dušu pre všetkých zúčastnených. Týmto 
by som chcel poďakovať celému realizačnému tímu, všetkým súťažiacim, porotcom, sponzorom, účinkujúcim a 
hlavne vám, vážení občania, za to, že sa nám spoločne podarilo vytvoriť veľmi príjemné popoludnie. Som veľmi 
rád, že sa vieme v Úľanoch nad Žitavou ešte stále zabávať. Ďalšou významnou udalosťou tohto leta je to, že aj 
naša obec vstúpila do štrajkovej pohotovosti, a tým otvorene vyjadrila nespokojnosť s tým, ako terajšia vláda 
riadi Slovenskú republiku. Do 30. 6. by mala vláda splniť požiadavky Združenia miesta a obcí Slovenska, a pokiaľ 
tak neurobí, vstupujeme do štrajku. Počas štrajku bude obecný úrad otvorený, len sa nebudú vykonávať niektoré 
služby spojené s prenesenou kompetenciou štátu na obce. Do konca júna bude v kultúrnom centre dobudovaná 
klimatizácia. Tí, ktorí plánujú nejakú oslavu alebo svadbu cez leto a ešte si nerozmysleli, kde budú oslavu organi-
zovať,  môžu zvážiť aj náš obecný kultúrny dom. Na záver by som vám chcel popriať, aby ste si cez leto oddýchli 
na dovolenkách, či už v našich záhradách, na Slovensku alebo v zahraničí, a načerpali veľa pozitívnej energie, lebo 
koniec roka môže byť pre všetkých veľmi náročný.

Ing. Rudolf Frýželka, starosta obce Úľany nad Žitavou

Prvý ročník Veľkonočných trhov bol mimoriadne úspešný!
Ani chladné počasie neodradilo veľké množstvo návštevníkov, ktorí sa 
prišli pozrieť na prvý ročník Veľkonočných trhov. Tie sa konali v sobo-
tu 2. apríla 2022 v Kultúrnom centre v Úľanoch nad Žitavou. Po dlho 
očakávanom uvoľnení pandemických opatrení obec využila príležitosť 
a zorganizovala akciu, ktorá takmer ihneď získala veľké množstvo po-
zitívnych ohlasov. Návštevníci si mali možnosť pozrieť pestrú ponuku 
tých najrôznejších veľkonočných a sezónnych jarných výrobkov. Mohli 
sa tak nielen inšpirovať pri skrášľovaní svojho domova pred prícho-
dom Veľkej noci, ale si aj nakúpiť ručne robené výrobky, košíky, pletené 
doplnky, ručne šité hračky alebo aj výrobky z medu, či tradičný kalkýš. 

Deti sa zatiaľ mohli pohrať v detskom kútiku alebo si niečo pekné vy-
tvoriť v detských tvorivých dielňach, kde mali k dispozícii množstvo 
materiálu na veľkonočné tvorenie. Nechýbalo ani chutné občerstvenie 
od šikovných gazdiniek, ktoré prispeli domáci slanými či sladkými 
dobrotami. Veľké poďakovanie preto patrí nielen im, ale aj pracovníč-
kam Obecného úradu v Úľanoch nad Žitavou, ktoré celú akciu do de-
tailov zorganizovali a pripravili tiež krásnu veľkonočnú výzdobu, čím 
originálne skrášlili priestory obecného úradu. Pevne veríme, že sa tra-
dícia veľkonočných trhov v našej obci zachová a o rok si ju s radosťou 
zopakujeme.

Vážení občania, 
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Oslava životného jubilea

Behu oslobodenia sa zúčastnili nielen dospelí, 
ale aj škôlkari a žiaci základnej školy

V decembri minulého roka oslávila naša občian-
ka, pani Mária Štefániková, úctyhodných 95 ro-
kov. Kvôli vtedajšej nepriaznivej pandemickej si-
tuácii jej starosta obce Ing. Rudolf Frýželka spolu 
s pracovníčkami obecného úradu prišli k tomuto 
krásnemu jubileu zablahoželať v máji, pričom 
jej popriali veľa zdravia, pohody a spokojnosti v 
kruhu rodiny.

Obec sa už rok snaží rozvíjať sociálne služby. Za posledných 12 mesia-
cov sme na VÚC registrovali terénnu opatrovateľskú službu a preprav-
nú službu, ktoré, samozrejme, aj poskytujeme. Ďalej poskytujeme zák-
ladné sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu pre deti aj starších 
občanov našej obce a riešili sme už mnohé prípady ako pomoc s vyba-
vením sirotského dôchodku, komunikácia s exekútorom a mnohými 
inými inštitúciami, pomoc s vybavením kompenzácií na UPSVR, po-
moc s odvolaniami v prípadoch invalidných dôchodkov a kompenzácií 
pri ťažkom zdravotnom stave. Vypracovávame aj posudky a rozhod-
nutia o odkázanosti. Taktiež ako minulý rok aj tento rok sme roznášali 
osobne do každej domácnosti letáčiky, aké sociálne služby sa v obci 
poskytujú a kam sa občania majú obrátiť, keď nastane nejaký problém z 
tejto oblasti. Úsek sociálnych služieb vybavuje aj stravovanie pre našich 
občanov, ktorí majú nárok na príspevok na stravovanie, vieme objednať 

lieky v lekárni a v prípade potreby ich aj prinesieme. Pomáhame obča-
nom zabezpečiť pomôcky od sponzorov, ako sú napr. suché wc, stoličky 
na vane, do sprchového kúta, vozíčky, chodítka a ďalšie pomôcky. Viac-
krát sme prerozdeľovali pečivo od sponzora sociálne slabším rodinám. 
Tiež sme v septembri dostali od organizácie Inšpiruj svet školské tašky 
a vybavenie pre sociálne slabšie rodiny a balíky pre sociálne slabšie ro-
diny pred Vianocami, ktoré sme boli osobne odovzdávať. Na X. ročníku 
Fedýmešského kotlíka dostali sociálne služby dar od TB Coffee – JUDr. 
Tomáša Blanára v hodnote 212 eur na pomoc sociálne slabším rodi-
nám, ktorým z tejto sumy budú nakúpené potraviny, školské pomôcky 
a oblečenie. Tiež máme k dispozícií obmedzené množstvo oblečenia, 
ktoré podľa potreby prerozdeľujeme občanom, ktorí ho potrebujú. 
Obecný úrad zorganizoval úspešnú akciu Mikulášske potešenie, ktoré, 
veríme, že sa stane tradíciou. Pomocnú ruku nám pri tejto akcii podali 
okrem našich občanov aj 1. FC Úľany nad Žitavou, ZŠ s MŠ a tiež aj 
združenie záhradkárov. V budúcnosti sa budeme snažiť sociálne služby 
poskytované našim občanom ďalej rozvíjať a rozširovať.

Mgr. Katarína Burkušová
terénna sociálna pracovníčka obce

Po dvojročnej pauze si obec Úľany nad Žitavou Behom oslo-
bodenia opäť pripomenula udalosť, kedy bola 28. marca 1945 
oslobodená sovietskymi vojskami. Aj keď sa tohtoročný Beh 
oslobodenia musel presunúť o deň neskôr kvôli nepriazni po-
časia, v nedeľu 9. mája v dopoludňajších hodinách už boli všetci 
bežci nastúpení a pripravení podať čo najlepší výkon. A tak v ka-
tegórii škôlkarov zvíťazil Martinko Hlavačka, za žiakov I. stupňa 
získala prvenstvo Nelka Šulková, v kategórii žiakov II. stupňa si 
prvé miesto spoločne vybojovali Michaela Hlavačková a Sofia 
Chovancová a v kategórii dospelých prekvapil svojím skvelým 
výkonom Samuel Botka, ktorý si súčasne odniesol domov pu-
tovný pohár víťaza. Víťazom gratulujeme a všetkým zúčastne-
ným ďakujeme za to, že podporili svojou účasťou túto tradičnú 
akciu, ktorou sme si pripomenuli pamiatku nielen našich, ale 
všetkých padlých osloboditeľov v II. svetovej vojne.

Obec nezabúda na 
sociálnu politiku
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„Vždy treba pomáhať, pretože nevieme, kedy budeme my 
tú pomoc potrebovať,“ hovorí riaditeľka ZŠ s MŠ v Úľanoch nad Žitavou Mgr. Oksana Ostrožlíková.

Na Ukrajine žije jej mama, brat, synovec, 
ale i  tety a  strýkovia. Keď vypukla správa 
o  začiatku vojny v  jej rodnej krajine, roz-
hodla sa riaditeľka ZŠ s MŠ v Úľanoch nad 
Žitavou Mgr. Oksana Ostrožlíková zorga-
nizovať zbierku materiálnej pomoci a  zo-
stať nápomocná aj pre tých, ktorí tu hľadali 
útočisko. Navyše poskytla deťom z  Ukra-
jiny možnosť sa v  úľanskej škole vzdelá-
vať a dať im aspoň na chvíľu pocit prijatia 
a najmä bezpečia. 

• Na Slovensku žijete od svojich dvadsia-
tich dvoch rokov. Čo Vás sem priviedlo? 
Študovala som na Užhorodskej národnej 
univerzite a  ako vyštudovanej slovanskej 
filologičke mi bola ponúknutá prax na 
Slovensku na UMB v Banskej Bystrici, kde 
som sa spoznala s mojím manželom, ktorý 
bol zanieteným matičiarom. Aj keď to zo 
začiatku bolo náročné, Slováci sú úžasní 
ľudia a nikdy mi nedali pocítiť, že nie som 
odtiaľto. Svojich synov učím, aby boli hrdí 
na svoje korene... Napokon aj oni spolu 
s manželom mi pomáhali v zbierke.

• Určite pre vás nie je jednoduché sle-
dovať súčasné dianie za hranicami našej 
krajiny. Kde konkrétne Vás zasiahla sprá-
va o vojne? 
Na pracovisku. Každé ráno sa zvyknem po-
zdraviť cez Viber s maminou, ale keď idem 
do práce, vybavujem skôr pracovné veci. O pol siedmej ráno som teda 
už bola v škole a keď som prišla do zborovne, nastalo ticho. Nevedela 
som o ničom a keď mi potom zazvonil telefón a videla som, že mi volá 
mama, jej prvé slová boli, že sa začala vojna. Spočiatku som si to ani 
veľmi neuvedomovala, upokojovala som ju, že bude všetko v poriadku, 
no až potom na mňa doľahla realita. Bolo mi jasné, že ich asi nepustia 
cez hranice, ale mamina mi povedala, že čokoľvek sa stane, oni ostá-
vajú doma. Našťastie bývajú v Zakarpatskej oblasti, ktorá je relatívne 
bezpečná, ale poplašné sirény tam počuť stále. Nedá sa neustále žiť 
v strachu, preto sa aj mama rozhodla, že ona tam ostane, pretože tam 
má rodinu. 

• Vraj máte na Ukrajine veľkú rodinu... 
Áno, my sme veľká rodina, moja mamina má 13 súrodencov, ktorí sú 
roztrúsení po celej krajine – bývajú vo Ľvove, Vladivostoku, Murman-
sku, v Kyjeve, na Kryme či v Moskve... Sme spolu stále v kontakte, na-
pokon naša babka nás vždy učila, že musíš byť k ľuďom dobrý a k Bohu 
milý. Toto krédo máme v sebe a aj preto si myslím, že vždy treba po-
máhať, pretože nevieme, kedy budeme my tú pomoc potrebovať. Toto 
som si uvedomila, keď som bola v kontakte s mojimi príbuznými, ktorí 
sa ihneď začali zaoberať charitatívnou činnosťou. To, že teraz bývam tu, 
neznamená, že sa ma to netýka. Ak viem pomôcť, pomôžem a ľuďom 
bolo treba pomôcť, aby neostávali na uliciach. Veľakrát mi volali, že do-
stali na mňa číslo a nemajú kam ísť. V tomto mi veľmi bola nápomocná 
pani učiteľka Lenka Lontošová, katechéta Michal Orolín a v podstate 
celý učiteľský zbor. 

• Neubehlo ani pár dní od vypuknutia vojenského konfliktu a via-
ceré obce na Slovensku začali organizovať dobročinné zbierky na 
pomoc Ukrajincom. Výnimkou nie je ani obec Úľany nad Žitavou. 
Kde všade sa Vaša pomoc prejavila?
V Úľanoch sme zorganizovali zbierku, ktorá mala trvať týždeň, ale po-
trebnú materiálnu humanitárnu pomoc sme vyzbierali za jeden deň, 
za čo by som sa veľmi rada poďakovala poslancom obecného zastu-
piteľstva Ľ. Cendrowicz, M. Kosibovej, O. Turanovi, M. Čvirikovi, Š. 
Lahovi a ich rodinným príslušníkom. Naplnili sme dokopy 7 veľkých 

áut a táto pomoc išla najviac zraniteľným 
a  ustráchaným ľuďom za hranice. Spo-
lupracovali sme pritom aj so starostom 
obce Podhájska, s Marcelom Filagom zo 
Šurian z  OZ Inšpirujme svet, a  takisto 
nám veľmi pomohli aj náš duchovný otec 
vdp. Milan Šuliak a pán farár z  Michala 
nad Žitavou, čo si veľmi vážim. Pracujem 
tiež pre Krízový štáb Nové Zámky, oslovi-
la ma aj riaditeľka Gymnázia v Šuranoch 
Betka Danielová, s ktorou sme si navzá-
jom pomohli, pretože sme mali deti, ktoré 
patrili na gymnázium.  

• Ako vnímate situáciu v rodnej Ukra-
jine?
Cítim najmä strach, keď mi volá mama, čo 
mi povie. Bojím sa, keď sa mi neozývajú 
bratranci, ktorých už povolali, spolužiaci, 
ktorí sú tam... Žiadna vojna nie je ospra-
vedlňujúca. A ako matku ma to bolí rov-
nako, či je to ruská, alebo ukrajinská mat-
ka, keď stratí svojho syna. Bolí ma srdce, 
keď počujem, čo všetko sa už na Ukrajine 
zničilo. Pre mňa to vždy bude moja rodná 
zem. Chápem ľudí, ktorí sem prichádzajú. 
Oni sú nútení utekať a je zodpovednosť 
matky chrániť si svoje dieťa, takže neod-
sudzujem nikoho, že prešiel cez ukrajin-
skú či ruskú hranicu, pretože viem, že sú 
na to dôvody - zachrániť si svoje životy a 
životy svojich detí. Nikdy som neriešila  

politickú stránku. My vieme iba to, čo chcú, aby sme vedeli. Skutočnú 
podstatu sa možno ľudia dozvedia o pár rokov, alebo aj nikdy. Vojna 
ničí človeka zvnútra. A človek sa narodil preto, aby si vytvoril domov, 
žil v súlade s prírodou... a zrazu sú všetky tieto piliere zrútené. Preto sa 
aj správanie ľudí, ktorých počujem a vidím, snažím pochopiť. Stratili 
všetko, stratili aj to niečo dobré v sebe a musia zo seba zhodiť tú ťarchu, 
aby vedeli pokračovať a žiť ďalej. Toto je to najpodstatnejšie. 

• Do školy ste prijali niekoľko detí z Ukrajiny. Ako si u Vás na škole 
zvykli? 
V prvom rade boli krásne prijaté našimi žiakmi a sú veľmi vďační za 
všetko, no vidím na nich, ako keby stále čakali na to, že im niekto za-
volá a budú sa môcť vrátiť domov... Už teraz však vidím v niektorých 
deťoch stratenú generáciu. Tá nenávisť je obrovská a myslím si, že zatiaľ 
je veľmi skoro vysvetľovať im, že to prejde. Takže u nás v škole to ne-
boli len jazykové kurzy, ale skôr psychologické poradne. Teraz sa to už, 
našťastie, trošku ustálilo.  

• Na úľanskej škole sa od 5. ročníka vyučuje aj ruština, takže si žiaci 
mohli vyskúšať komunikáciu aj v tomto jazyku...
Žiaci sa teraz viac ako inokedy zdokonaľujú v ruštine, ale so žiakmi 
z Ukrajiny komunikujú aj v angličtine. Ukrajinci vedia veľmi dobre po 
anglicky, vôbec nezaostávajú po vedomostnej stránke. A  musím po-
dotknúť, že hoci sú doobeda tu v škole, poobede majú zasa dištančné 
vzdelávanie z Ukrajiny. Pani učiteľkám totiž stále trvá pracovný pomer, 
takže ak majú internetové pripojenie, učia. Ale vidím na žiakoch, že 
chcú pracovať a nie sú leniví. 

• Viedli ste na tému vojny aj rozhovory so žiakmi v škole? 
Áno, pretože to na nás videli a aj vnímali, takže sme sa im to snažili 
reálne a v rámci možností vysvetliť. Rozprávali sme sa o tom veľa, že 
sa dejú aj takéto veci, hoci by sa diať nemali. Učím dejepis a cítila som 
sklamanie, pretože história je o tom, aby sme poznali chyby z minulos-
ti a neopakovali ich. Veľa sme si vysvetľovali, že deti, ktoré k nám prišli, 
sa možno nebudú chcieť s nimi rozprávať, ale nebude to preto, že sú 
namyslení, ale že možno potrebujú chvíľku ticha. 
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Slávnostným 
programom 

vyjadrili vďaku 
všetkým mamám

Úľany nad Žitavou majú novú knihobúdku!

„Mama je osoba, ktorá nahradí každého, 
no ju nenahradí nik.“ A presne v duchu 
tejto vety sa nieslo slávnostné vystúpenie 
žiakov miestnej základnej školy, ktorí si 
pre všetky mamy, staré mamy pripravili 
pri príležitosti Dňa matiek krásny a pes-
trý program, plný tanca, básní, ale i krás-
nych myšlienok a vďaky za to, že im daro-
vali život, a za všetko, čo pre nich spravili.  

A vďačia za to najmä šikovnému rezbárovi Ing. Jaroslavovi Heczkovi, 
ktorý sa s myšlienkou vyrobiť knihobúdku pohrával už približne desať 
rokov... Až kým jednu nedostal vyrobiť na zákazku a popri nej zmaj-
stroval aj druhú, ktorá nakoniec našla svoje miesto práve v Úľanoch. 
Samozrejme, knihobúdky nájdeme už dnes na rôznych miestach, no 
táto sa od iných v mnohom líši. „Chcel som urobiť knihobúdku trochu 
v inom štýle, aby to nebola len obyčajná skrinka s knihami, ale aby tam 
bolo cítiť ruku rezbára a mala taký prírodnejší štýl,“ hovorí Jaroslav 
Heczko, ktorý na knihobúdke pracoval vo svojom voľnom čase spolu s 
ďalšou približne dva týždne. A kde túto knihobúdku nájdete? Nachádza 
sa v tichej lokalite na ulici Hliníky, priamo pred domom samotného 
rezbára. Ten tam už pred pár rokmi vyrezal drevenú lavičku s vtáčikmi, 
ktorá je obľúbenou zastávkou detí na prechádzke s rodičmi. A keďže 
sa osvedčila, pomyslel si, že knihobúdka by bola ďalším príjemným 
spestrením nielen pre domácich obyvateľov, ale i cyklistov či turistov. 
Okrem samotných kníh tu môžete nájsť i malý zápisník na písanie od-
kazov. „Bol by som rád, keby sa sem písali odkazy o tom, kto aké knihy 
rád číta, aké hľadá a aké by si chcel prečítať... Nech sa ľudia neboja si 
odtiaľto knihu požičať aj na dlhšiu dobu, príp. sem môžu priniesť inú 
knihu.“ Veľmi by uvítal, keby bolo v knihobúdke viac detských knižiek. 
Keďže sa tu zastavuje čoraz viac detí, práve takéto detské knižky sa sem 
žiadajú. Zatiaľ tu prevláda skôr klasika a knižky s vtipmi, ktoré sa na-
chádzajú na hornom poschodí knihobúdky a ktoré sú zároveň najčíta-
nejšie. Okrem kníh sem rezbár pridal aj chodúle pre deti – tie tak môžu 

trénovať nielen čítanie, ale aj chodenie na chodúľoch, a tým tak stráviť 
viac času v prírode. Nová knihobúdka sa už v obci stihla stretnúť s veľ-
mi pozitívnym ohlasom a pevne veríme, že si nájde veľa zanietených 
podporovateľov a čitateľov. 

Dnes sú ešte 
malí škôlkari, 

od septembra však 
už budú veľkí školáci. 
S materskou školou 

sa tento rok lúči 
9 predškolákov.
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Obec Mojzesovo
Od februára sa zmenil celý svet 
a v spoločnosti rezonujú otázky 
zdražovania energií, služieb, po-
travín... ktoré so sebou priniesla 
vojna na Ukrajine.  Všetko sú 
to príliš vážne dopady na naše 
domácnosti, na celú spoločnosť, 
rodiny...
Súčasná kríza postihuje aj našu 
obec – musíme sa vyrovnať so 
zvýšeným nárastom cien, kto-
ré nám z  obecného rozpočtu 
ukrajujú príliš veľký kus. Aj 
z tohto dôvodu sme museli pri-
stúpiť k  šetriacim opatreniam, 

ktoré sa dotkli hlavne verejného 
osvetlenia. Určite ste si všimli, že sa svetlá v obci vypínajú o 23.30 hod. 
a zažínajú ráno o 4.00 hod. Je to iba prechodný stav, ktorý sa po zlepše-
ní finančnej situácie zmení.
Z dôvodu nárastu cien materiálov sa spomalila aj výstavba ZS v obci. 
Ukončili sme ale výstavbu obecnej kompostárne, do ktorej v  týchto 
chvíľach môžete zvážať svoj BRKO zo záhrad a dvorov. Aj areál v oko-
lí rímskokatolíckeho Kostola sv. Ondreja prešiel malou revitalizáciou. 
Pred kostolom na svahu sa urobila profesionálna pozemková úprava 
a výsadba kríkov, rastlín a kvetov v spojení so skalkou, čím sa esteticky 
upravila ďalšia časť verejného priestranstva, ktoré patrí obci. Kvetinová 
výsadba tak skrášli nielen okolie kostola, ale zároveň sa vytvoril kút 
zelene a kvetov aj pre naše včely a motýle. Obci pomohla sponzorsky 
pokryť časť nákladov pri úprave a výsadbe svahu pred kostolom Mgr. 
Alena Jaššová, šéfredaktorka nášho Žurnálu z obcí. Obci darovala pre 
tento účel 420 eur. 
Podobnou premenou prejde postupne aj priestor a priestranstvo pred 
obecným úradom a ďalšie časti verejného priestranstva v obci. 
Život v  obci sa po skončení opatrení, ktoré so sebou priniesol Co-
vid-19, pomaličky dostáva do svojho normálu. V mesiaci máj sme spo-
ločne oslávili Deň matiek. V kultúrnom programe vystúpili deti z MŠ 
Vlnka, ktoré spestrili svojím vystúpením nedeľné popoludnie všetkým 
prítomným mamám, mamičkám a  starým mamám. Máme za sebou 

krásne akcie pre deti a rodičov – oslavy MDD a detské rybárske prete-
ky, ktoré sa konali v rámci osláv MDD. Aj touto cestou chcem poďako-
vať všetkým, ktorí sa zaslúžili o úspešný priebeh oboch dní a pripravili 
tak spolu so spoločenskými organizáciami, OZ a Obecným úradom v 
Mojzesove dva dni hier, smiechu, súťaženia a pohody pre našich naj-
menších.
Z tohto miesta vás chcem všetkých pozvať na Deň obce, ktorý sa bude 
tento rok konať 9. júla 2022 na miestnom futbalovom ihrisku. Máme 
pre vás pripravený bohatý kultúrny – hudobný program. Zároveň 
v dňoch od 8. - 10. 7. 2022 budú v našej obci umiestnené aj koloto-
če, predajné stánky a atrakcie pre deti.  
V obci prebieha individuálna bytová výstavba, pomaličky sa črtá nová 
štvrť rodinných domov a obec sa rozrastá o nové mladé rodiny a no-
vých malých človiečikov. Intenzívne sa pracuje na žiadosti o podporu 
z eurofondov na výstavbu zberného dvora, ktorý by mal stáť vedľa už 
stojacej kompostárne, na vybudovaní cyklotrasy Mojzesovo – Černík, 
ktorá by prepojila naše obce s obcami Maňa, Kmeťovo a pokračovala 
by ďalej až po mesto Vráble. V letných mesiacoch nás čaká rekonštruk-
cia elektrickej siete v školskej jedálni a v Materskej škole Vlnka. 
V najbližších dňoch sa služby v obci rozrastú aj o nový P-box – Packe-
ta/zásielkovňa . Občania tak nemusia chodiť pre svoje zásielky z online 
obchodov do iných dedín a miest, ale si ich môžu vyzdvihnúť priamo 
v obci. Zmeny sa dočkali aj naše obecné bytovky, ktoré v nasledujúcich 
mesiacoch prejdú pod správu spoločnosti Bytkomfort, s. r. o., Nové 
Zámky.      
Máme pred sebou čas dovoleniek, krásne slnečné letné dni, po ktorých 
nás čaká volebná jeseň. Naša obec bola špecifická aj v  tomto smere. 
Starostu obce Mojzesovo Ing. J. Čunderlíka, ktorý zomrel po ťažkej 
chorobe, som nahradila na poste starostu obce ja. Za rok oficiálneho 
„starostovania“ som sa snažila nielen pokračovať v rozpracovaných ví-
ziách a plánoch na rozvoj obce, ktoré mal vo svojom volebnom progra-
me predchádzajúci starosta, ale som sa snažila dať do práce všetko to, 
čo bolo potrebné, aby sa zabezpečil chod obce aj v ťažkých covidových 
a post-covidových časoch. V týchto dňoch čelíme spoločne s OZ no-
vým výzvam, ktoré so sebou priniesla vojna na Ukrajine. Celá spoloč-
nosť, aj my všetci sa musíme prispôsobiť novej situácii tak, aby to bo-
lelo všetkých nás čo najmenej, aby sa nezastavil život v obci, ale mohli 
sme naďalej budovať obec a  zvyšovať možnosť poskytovania služieb 
všetkým obyvateľom Mojzesova. 
Prajem Vám krásne prežitý čas dovoleniek a prázdnin. 

S úctou 
Tatiana Martišová

starostka obce Mojzesovo 

Vážení čitatelia, 
milí priatelia!

Podporila som peknú myšlienku
Mojzesovo je dedinka pri Šuranoch, v ktorej 
nechýba ani miestny kostolík. Pomerne dosť 
ľudí a často sem chodí pomodliť sa.  V kosto-
líku okrem toho bývajú svadby, sväté prijíma-
nie detí, ale aj omše za zosnulých. Kostol sa 
nachádza v strede obce na ťahu hlavnej cesty 
smer Šurany alebo aj Nitra, a tak padne kaž-
dému do očí, kto ide okolo. 
„Už dlhšiu dobu som sa zaoberala myšlienkou 
trošku skrášliť okolie v bezprostrednej blíz-
kosti kostola, pretože je na viditeľnom mieste, 

tvorí dominantnú časť obce a schádza sa tu 
veľa ľudí, a aj z iných obcí. Na túto tému som 
sa porozprávala s pani starostkou Martišovou, 
ktorá bola absolútne myšlienke naklonená, a 
tak vznikol nápad revitalizácie svahu oproti 
kostolu, avšak bolo by dobre, keby to urobil 
odborník, profesionál v danej oblasti. Podu-
jala sa na to Saška Porubská z Mojzesova, 
záhradná architektka, a spolu s manželom 
vytvorili naozaj elegantný a estetický záhon 
na svahu, ktorého farebnú krásu však uvidíme 

až o pár rokov, pre-
tože teraz je všetko 
čerstvo prekopané, 
zrev italizované, 
vysadené sú kríčky, 
rastliny, kvety, do-
plnené kamienka-
mi (viď obrázok, 
pracovný náhľad, 
ako by mal svah 
vyzerať po zakvit-
nutí). Keďže nejde 
o lacnú záležitosť, 
rozhodla som sa na 
túto revitalizáciu 

svahu pri kostole 
finančne prispieť 
aj kvôli tomu, že 
sama už pár ro-
kov v Mojzesove 
bývam – v tesnej 
blízkosti kostola, a 
tak mi samej zále-
ží na upravenom a 
dôstojnom vzhľade 
priestorov okolo 
neho. Verím, že 420 eur, ktoré som obci pre 
tento účel darovala, splnia svoj účel.  Leží mi 
úprimne na srdci, aby sme v Mojzesove bývali 
v krajšom, sviežejšom a voňavejšom prostredí, 
a hoci ide iba o kúsok upraveného a zmoder-
nizovaného životného prostredia, aj to je vždy 
lepšie ako nič. Verím, že postupne sa budú 
upravovať v obci aj ďalšie priestory, a to aj s 
pomocou samotných občanov,“ hovorí Alena 
Jaššová, šéfredaktorka Žurnálu z obcí.

- R-
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„Myslím si, že moja dlhoročná prax a odborné znalosti by mohli byť  
pre obec Mojzesovo prínosom,“ hovorí Ing. Štefan Rovňaník, hlavný kontrolór obce Mojzesovo. 

V Mojzesove si pripomenuli sviatok sv. Urbana

V  podmienkach 
samosprávy obcí je 
činnosť hlavného 
kontrolóra veľmi 
dôležitá. Do jeho 
kompetencií spadá 
nielen kontrola zá-
konnosti, účinnosti 
a  efektívnosti pri 
hospodárení s  ma-
jetkom a  majetko-
vými právami obce, 

ale aj kontrola s  nakladaním finančných 
prostriedkov obce, dodržiavanie všeobecne 
záväzných právnych predpisov či plnenie 
uznesení obecného zastupiteľstva a  mno-
ho ďalších úloh. Od 1. júla 2021 je hlavným 
kontrolórom obce Mojzesovo Ing. Štefan 
Rovňaník. Aj keď sám pochádza zo Salky, 
jeho korene siahajú na Kysuce, konkrétne 
do mestečka Turzovka, kde pôvodne bývali 
jeho rodičia, ktorí sa neskôr zo zdravotných 
dôvodov presťahovali na južné Slovensko. 
A práve tu Štefan Rovňaník nadobudol mno-
ho pracovných skúseností, ktoré ho spolu 
s jeho odbornými vedomosťami predurčili aj 
na vykonávanie funkcie hlavného kontrolóra 
v obci Mojzesovo.

• Čo Vás viedlo k tomu uchádzať sa o post 
hlavného kontrolóra v Mojzesove? Mali ste 
už predtým skúsenosti v tejto oblasti? 
- V marci 2021 sa mi malo skončiť druhé vo-
lebné obdobie vo funkcii hlavného kontro-
lóra mesta Nové Zámky. Na ďalšie obdobie 
som už nemal záujem v meste kandidovať. 
Nakoľko som už dosiahol dôchodkový vek, 
na prechodné obdobie som zvažoval  vy-
užiť svoje skúsenosti ako hlavný kontrolór 
na skrátený úväzok v  nejakej obci. Zhodou 
okolností som sa dozvedel, že v obci Mojze-

sovo sa budú konať voľby na hlavného kon-
trolóra na úväzok  0,2.  To mi vyhovovalo 
a  prihlásil som sa do výberového konania. 
Poslanci obecného zastupiteľstva ma na svo-
jom zasadnutí zvolili jednomyseľne za hlav-
ného kontrolóra obce. 

• S akými predsavzatiami ste sa uchádzali 
o túto funkciu?
- Od kolegov hlavných kontrolórov obcí som 
vedel, že v menších obciach je práca hlavné-
ho kontrolóra iná ako v mestách či väčších 
obciach. O  funkciu hlavného kontrolóra 
obce som sa uchádzal s tým vedomím, že tu 
popri kontrole je istá časť činnosti hlavného 
kontrolóra zameraná aj na tzv. poradenskú 
činnosť. Predpokladám, že moja dlhoročná 
prax a  odborné znalosti v  tejto oblasti by 
mohli byť pre obec prínosom.

• Čomu by ste ako nový kontrolór obce 
Mojzesovo pripísali tento úspech, že Vám 
poslanci dali dôveru? 
Na túto otázku by vám najlepšie vedeli od-
povedať samotní poslanci. Možno mi dali 
dôveru vzhľadom na skutočnosť, že funkciu 
hlavného kontrolóra som už inde vykonával 
viac ako 12 rokov.

• Aké boli Vaše prvé kroky v tejto funkcii? 
- Hlavný kontrolór vykonáva svoju činnosť 
na základe plánu kontrolnej činnosti, kto-
rý na svojom zasadnutí schvaľujú poslanci 
obecného zastupiteľstva. Nakoľko obec ne-
mala vypracovaný plán kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra, prvým krokom, ktorý 
som urobil, bolo jeho vypracovanie. Zároveň 
na základe žiadosti starostky obce som vy-
konal kontrolu interných právnych noriem 
(všeobecných záväzných nariadení obce, ro-
kovacieho poriadku, zásad nakladania s ma-

jetkom obce, interných smerníc...).

• S  akými problémami sa podľa Vás kon-
trolóri v podmienkach miestnej samosprá-
vy stretávajú? 
- Vo všeobecnosti je možné povedať, že nie-
kedy si rozpory starostovia a poslanci chcú 
riešiť prostredníctvom hlavného kontrolóra, 
čo nie je správne. Starosta, poslanci a  hlav-
ný kontrolór by mali ťahať za jeden povraz. 
Rozhodujúci by mal byť prospech obce a nie 
osobné nezhody. Problémom malých obcí vo 
vzťahu k hlavnému kontrolórovi je, že rozsah 
práce hlavného kontrolóra je značne široký, 
ale vzhľadom na finančné možnosti si nemô-
žu obce dovoliť zamestnať ho na primeraný 
úväzok. To niekedy prináša so sebou stav, že 
hlavný kontrolór nemôže v  plnom rozsahu 
a  v dostatočnej miere vykonávať svoju čin-
nosť. 

• Skúste občanom Mojzesova vysvetliť, pre-
čo je funkcia kontrolóra v obci taká dôle-
žitá. 
- Funkcia hlavného kontrolóra je daná zo 
zákona. Každá obec je v zmysle zákona po-
vinná mať hlavného kontrolóra. V  prvom 
rade hlavný kontrolór obce kontroluje na-
kladanie s  finančnými prostriedkami obce 
(viď. § 18d zákona 369/1990 Z.z.). Legislatíva 
vzťahujúca sa na obce je pomerne rozsiahla 
a náročná. Menšie obce personálne nemajú 
dostatočne veľkú kapacitu, aby celý tento 
proces v plnej miere zvládli. Preto v menších 
obciach hlavný kontrolór vykonáva do istej 
miery aj funkciu odborného poradcu.

Posledná májová sobota patrila v Mojzesove vinohradníkom a pestovateľom. 
Obec Mojzesovo v spolupráci s farským úradom zorganizovala akciu pri príleži-
tosti sviatku Sv. Urbana. 28. mája o 13.00 hod. pán farár Stanislav Kaššovic vo vi-
nohradoch pri soche Sv. Urbana po príhovore starostky obce odslúžil pobožnosť 
za úrodu. Po nej vystúpili žiaci Základnej školy Mojzesovo-Černík. Nakoniec si 
všetci prítomní mohli pochutiť na vynikajúcich makových závinoch od Patrícii 
Hajnovičovej, ktoré vychválili nielen naši vinári, ale aj skúsené gazdinky. Zahan-
biť sa nenechali ani „Ezdeckí“ vinári, ktorí na „koštovku“ priniesli svoje víno. Toto 
popoludnie sa vo viacerých hajlochoch pripravovali rôzne dobroty, naďaleko 
bolo cítiť guláše. V tento deň sú vinohrady plnšie ľudí ako v iné dni, navštevujú sa 
vo svojich vinohradníckych domčekoch a „koštujú“ nielen spomínaný guláš, ale 
aj víno, ktoré je vyrobené z tunajšieho viniča. A tak v čase, keď už nemáme žiadne 
obmedzenia, sme mohli stráviť príjemné popoludnie, kde sme sa mohli modliť za 
úrodu, nasýtiť sa chutným jedlom, porozprávať sa s priateľmi a odreagovať sa tak 
od každodenných starostí.
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Brigáda na čistenie obce Mojzesovo a blízkeho okolia

V Mojzesove si uctili svoje mamy

V sobotu 9. apríla 2022 sa 
konala z iniciatívy miest-
nych organizácií Sloven-
ského zväzu záhradkárov, 
Poľovnej spoločnosti Moj-
zesovo a Slovenského orla, 
obce Lipová, obce Úľany 
nad Žitavou a obce Moj-
zesovo spoločná brigáda 
vyčistenia obce Mojzesovo 
a blízkeho okolia od od-
padkov. Zahájenie brigády 
bolo ráno o pol ôsmej na 
moste v Mojzesove, kde sa 
stretli dobrovoľníci z Moj-
zesova, Lipovej, Úľan nad 
Žitavou a Veľkej Mane. 
Zbieral sa odpad predo-
všetkým v extraviláne obce 
smerom na háj Ondrochov, na vinohradoch a ostatných miestach. Za 
pár hodín približne sedemdesiat ľudí, ktorým nie je ľahostajné svoje 
okolie, vyzbieralo niekoľko desiatok vriec plných plastov, plechoviek, 
komunálneho odpadu, elektroodpadu, na jednom mieste sa dokonca 
našlo vyše 50 ks pneumatík. Odmenou pre všetkých zúčastnených 

okrem dobrého pocitu z vykonanej práce, pobytu na čerstvom vzdu-
chu, bol chutný fazuľový guláš, ktorý uvarili poľovníci, starostka Moj-
zesova napiekla výborné koláče. Všetkým, ktorí sa nezištne podieľali 
na brigáde, patrí naozaj veľké ďakujem. Zostáva nám len veriť, že tento 
čin nájde v nás aspoň morálnu odozvu a naše odpadky nebudú musieť 
po nás opäť zbierať druhí, ale odnesieme si ich a vyhodíme do smet-
ných nádob.

Najväčšia láska na svete je medzi mamou a dieťaťom. Je nekonečná a 
puto medzi nimi je nepretrhnuteľné. Mamám vďačíme nielen za život, za 
cenné rady, ochrannú ruku, doživotnú starostlivosť, ale aj za veľa ďalších 
vecí, a preto je pekné, ak im občas za to poďakujeme. Aj Deň matiek je 
jedným z takých výnimočných dní, aby sme si na dôležitosť týchto je-
dinečných osôb spomenuli. Každý rok tento sviatok pripadá na druhú 
májovú nedeľu. U nás v Mojzesove sa sviatok Dňa matiek oslávil v stredu 
18. 5. v kultúrnom dome s našimi najmenšími. Krásny program pripra-
vili pani učiteľky z Materskej školy Vlnka. Sála sa krátko pred pol štvrtou 
začala zapĺňať mamičkami, oteckami, starými rodičmi, ale aj ďalšími 
fanúšikmi podobných podujatí. Začiatočné slová patrili pani starostke 
Tatiane Martišovej, dojemným príhovorom rozcítila nejedného diváka. 
Text s podobnou myšlienkou bol aj obsahom príhovoru pani riaditeľky 
Kvety Melichárkovej, ktorá v závere vyzvala všetkých prítomných, aby 

deti povzbudili silným potleskom. Na javisko prišla trieda žabiek – mlad-
ších žiakov, ktoré sa premenili na včielky a zatancovali na veselú pesnič-
ku Včely od Uja Ľuba. Počas podujatia sa prestriedali všetky detičky s 
básničkami, pesničkami aj tancami. Trieda starších detí – rybiek, toho 
zvládla už viac. Dievčatká a chlapci vystúpili v ľudových krojoch a zatan-
covali si na slovenské ľudovky, recitovali tematické básničky, predviedli 
krásne divadielko a v závere šesť šikovných tanečníc zatancovalo ešte 
moderný tanec na pesničku z rozprávky Zootropolis. Za krásne vystúpe-
nie rodinní príslušníci v hľadisku odmenili detičky dlhým potleskom a, 
naopak, každé dieťa malo pre svoju mamičku pripravený aj malý darček 
za ich neochvejnú a ustavičnú starostlivosť. Podujatím, ktorým bola aj 
táto besiedka, vniesli naše deti radosť a lásku do našich sŕdc a doznievali 
v nás ešte niekoľko dní.
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Prvá júnová nedeľa bola v Mojzesove rozprávková

Oslavy Medzinárodného dňa detí v Mojzesove začali detskými rybárskymi pretekmi

Pri príchode na vinohrady vás od pätnástej hodiny hneď za rozprávko-
vým stromom čakali Tamarka a teta Vierka. Prvá vás v úvode privítala 
v rozprávkovej krajine a objasnila, že sa nachádzate v rozprávke Janka 
Hraška. Vysvetlila deťom, že Janko Hraško tam ukryl mapky, ktoré tre-
ba nájsť, aby sa deti na vinohradoch nestratili a vedeli, aké stanovištia 
ich čakajú. Poradila im, že mapky sú ukryté v luskoch na strome, ale 
niektoré stráži sám Janko Hraško. Ako odmenu za nájdenú mapku deti 
dostali sladký mafin so šľahačkou a čokoládou od tety Vierky. Druhou 
zastávkou bola rozprávka „O medovníkovej chalúpke“, kde si mohli 
deti u Janka a Marienky vyzdobiť svoj vlastný medovníček alebo u zlej 
ježibaby sa povoziť na fúriku. Cez viacero tunelov sa deti dostali až 
k stanovišťu, kde ich čakala rozprávková minidisko so Šípkovou Ru-
ženkou, mocnou kráľovnou a mackom Pú. Zábavný klaun im počas 
diskotéky vytvoril z balónika zvieratko, kvietok, autíčko, meč alebo 
iný kreatívny výtvor. O 16.00 hod. už nielen malých, ale aj veľkých 
návštevníkov čakal na svojom stanovišti Dobrovoľný hasičský zbor z 
Rastislavíc, aby predviedol ukážku záchrany zranenej osoby z vraku 
auta. Deti zaujalo aj hasičské vozidlo, do ktorého si mohli nasadnúť a 
prezrieť si všetky prístroje. Hneď za hasičmi čakala vodníčka s rozpráv-
kou „O zlatej rybke“. Tu si deti chytali rybky priamo na udicu alebo 

do sieťky. Odtiaľto sa k ďalšiemu stanovišťu museli doslova prebrodiť 
cez veľkú pavučinu, ktorú strážil veľký pavúk. Najbližšia zastávka bol 
krásny drevený kolotoč, na ktorom sa mohli deti povoziť, pri ňom boli 
čarovné víly, ktoré detičky maľovali na tvár. Ďalšou rozprávkou, ktorá 
bola témou počas putovania vinohradmi, bola Šípková Ruženka, kde si 
tí zručnejší mohli vyrobiť vlastnú ružičku, menšie deti si mohli vyfarbiť 
omaľovánku, tiež si mohli vyskúšať hod šípkami. Cestou ďalej už deti 
vítala Červená čiapočka. Presnú mušku detí si preverili poľovníci pri 
streľbe zo vzduchovky, za čo boli odmenení diplomom. Strelecké výko-
py zasa deti absolvovali v nasledujúcej zastávke u futbalistov, kde padal 
jeden gól za druhým. V závere pri soche Sv. Urbana, keď deti prešli 
dve rozprávkové stanovištia Ťahal dedko repku a Pampúšik, sa mohli 
posilniť špekáčikom, ktorý si opiekli na pripravenom ohnisku. Detský 
smiech, rozžiarené očká a radosť u všetkých detí, bola odmenou pre 
nás, ktorí sme toto popoludnie pripravovali. 
Oslavy medzinárodného dňa detí sa vydarili nielen vďaka slnečnému 
počasiu, ale aj organizátorom, animátorom, sponzorom a všetkým, kto-
rí akýmkoľvek spôsobom prispeli k realizácii tejto milej akcie. Všetkým 
patrí veľké ďakujem. 

Oslavy Medzinárodného dňa detí v Mojzeso-
ve začali detskými rybárskymi pretekmi 4. 6. 
2022 v sobotu ráno od siedmej hodiny, kedy si 
prví nedočkavci prišli obsadiť najlepšie mies-
ta na chytanie rýb. Pod palcom mal túto akciu 
Jozef Čunderlík, ktorý na tento deň zaobstaral 
všetko potrebné. Za pomoci sponzorov sa mu 
podarilo pripraviť nielen hodnotné ceny, ale aj 
občerstvenie, pitný režim a sladkosti pre deti. 
Aby deti mali dostatok síl, na desiatu dostáva-
li párky, neskôr počas chytania si všetci mohli 
pochutiť na vyprážaných rybách, ktoré pripravil 
Andrej Čongrády s pomocou Milana Vetráka. 
Po vyhodnotení pretekov sa nejeden zúčastne-
ný oblizoval na fajnovej fazuľovici od Patrika 
Baláža. To, že rybárske preteky sú v Mojzesove 

obľúbené, sa potvrdilo pri zápise, kedy sa oblasť 
Novej bane zaplnila až 59 súťaženia chtivými ry-
bármi, ktorí sa snažili uloviť najväčšiu rybu. Po-
časie sa po nočnej búrke a daždi umúdrilo, vy-
šlo aj slniečko a rybičky sa chytali jedna radosť. 
Pohár, diplom a medailu za najväčšiu ulovenú 
rybu tento rok získal Matej Lontoš, prvé miesto 
patrilo Michalovi Vašekovi, druhé miesto Mate-
jovi Lontošovi a tretiu pozíciu, teda bronzovú 
priečku, obsadil Ján Teplan. I napriek tomu, že 
rybárskymi šampiónmi sa nemohol stať každý, 
ani jedno dieťa neodchádzalo domov s prázdny-
mi rukami. Ďakujeme deťom aj za to, že ukázali 
svoju trpezlivosť a rybárske umenie. Všetkým 
víťazom gratulujeme a veríme, že o rok sa stret-
neme znova. 
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Obec Lipová

Ihneď po uvoľnení opatrení sme v obci obnovili kultúrno-spoločenský život. Medzi prvé podujatia patrila 
veľkonočná výstava a tradičný spomienkový koncert, venovaný tým, ktorí nám chýbajú.

Schválené investície na rok 2022:
- Vybudovanie nových spevnených plôch na cintoríne v časti 

Mlynský Sek = 8 500,00 EUR 
- Vybudovanie nových spevnených plôch na cintoríne v časti 

Ondrochov = 3 500,00 EUR 
- Zakúpenie detského kolotoča pred KD v časti Ondrochov a 

nových detských prvkov = 16 000,00 EUR 
- Vybudovanie kolumbária na cintoríne v časti Ondrochov – 

8 ks schránok = 7 000,00 EUR
- Vybudovanie kolumbária na cintoríne v časti Mlynský Sek 

– 20 ks schránok = 13 000,00 EUR 
- Zakúpenie konvektomatu do ŠJ Lipová = 8 000,00 EUR   
- Odstránenie havarijného stavu v budove ZŠ Lipová = 15 

000,00 EUR
- Zakúpenie záhradného traktora = 5 000,00 EUR 
- Zakúpenie 7 ks solárnych pouličných lámp = 6 000,00 EUR 
- Rekonštrukcia osvetlenia ihriska OŠK = 4 000,00 EUR
- Obstaranie detských prvkov do verejných priestranstiev v 

obci Lipová, časť Mlynský Sek = 20 000,00 EUR 
- Vypracovanie zmien a dodatku č. 1 k Územnému plánu 

Obce Lipová = 12 000,00 EUR 
-  Vypracovanie projektu oddychovej zóny na parcele registra 

,,C“ č. 64/1 = 5 000,00 EUR

Vážení čitatelia Žurnálu, 
milí Lipovčania!

     Malé deti majú kúzelné myslenie, 
veria v zázraky, lebo do detského sveta 
patria kúzla a čary. Učme sa aj my 
dospelí veriť v dobro, pozitívne myslieť, 
občas vyčarovať úsmev na tvár, pretože 
matky, otcovia a deti – to sú silné 
piliere, na ktorých stojí šťastie rodiny. V 
našej obci dbáme na tradičné hodnoty 
a snažíme sa ich uchovávať a šíriť pri 
rôznych podujatiach, ktoré pre občanov 
organizujeme. V tomto roku to bolo v 
poradí – Veľkonočná výstava, Spomien-
kový koncert, stavanie májov, Deň matiek, MDD, Deň otcov. A 
popritom zasadlo obecné zastupiteľstvo, aby schválilo investičné 
zámery rozvoja obce a riešilo vzniknuté havarijné stavy na verej-
ných budovách. V tomto roku nás ešte čakajú nemalé úlohy, ktoré 
musíme zvládnuť. Máme schválené investície, ktoré je potrebné 
zrealizovať a veríme, že sa nám to podarí. Niektoré projekty máme 
objednané, niektoré sú už v realizácii a ďalšie práve pripravujeme. 
Robme všetci spoločne všetko preto, aby naša krásna obec Lipová 
bola miestom pre plnohodnotný a spokojný život. Nech je miestom, 
kde sa s hrdosťou a radosťou budú vracať aj naše deti, ktoré žijú 
v rôznych kútoch sveta, miestom, ktoré potrebuje každý z nás a s 
láskou ho nazýva: „Môj domov“…

Mgr. Tatiana Ölvecká
starostka obce Lipová
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Otec + mama + deti = rodina
Kultúrne podujatia v obci - apríl, máj, jún 2022
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Čo práve v obci riešime?
- ukončili sme osadenie novej sirény v spolupráci s MV SR na 

budove obecného úradu pre rôzne krízové situácie
- osadili sme preliezky v časti Ondrochov, pripravujeme terén 

na osadenie preliezok v časti Mlynský Sek
- hľadáme do pracovného pomeru traktoristu – údržbára na 

obecný úrad
- likvidujeme čierne skládky na území obce
- riešime nedisciplinovanosť jednotlivcov, ktorí hádžu do kana-

lizačného potrubia odpad, ktorý tam nepatrí
- vyzývame občanov k dôslednejšej separácií plastov, skla, pa-

piera, plechoviek, bioodpadu a ďalších zložiek odpadu, ktoré 
vieme separovať a napriek tomu ich neustále nachádzame v 
nádobách na komunálny odpad

- k 1. 7. zahajujeme začatie obstarávania zmien a doplnkov č. 1 
Územného plánu obce Lipová

Naši predškoláci sa lúčia 
s materskou školou:

Vanessa, Jozef,  Oliver, 
Matej, Vanesa, Terézia, 

Dominik, Zuzana 

Prichádza obdobie 
dovoleniek 
a prázdnin, 

prajem všetkým 
spoluobčanom a 
našim školákom 

a ostatným deťom 
príjemné prežitie 

voľných dní, 
aby ste si dobre 

oddýchli.
Mgr. Tatiana Ölvecká 

starostka obce

Spoločenská kronika obce Lipová
 od februára 2022 – do júna 2022

Narodili sa: 
Timotej Federič

Terézia Tóth

Opustili nás:
Imrich Benčo
Dušan Mrva

Uzavreli manželstvo:
Ing. Michal Balažia 

a Ing. Miriama Ludasová
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Spokojní výhercovia exkluzívnych dovoleniek a ďalších hodnotných výhier 
súťaže od COOP Jednoty Nové Zámky, s. d., už majú ceny vo svojich rukách

Nové Zámky. Verejné žrebovanie predajno – propagačnej akcie 
“Vyhrajte exkluzívne dovolenky a ďalšie hodnotné ceny za nákupy 
v COOP Jednote Nové Zámky, s. d.“ sa uskutočnilo opäť po 2 rokoch 
na Hlavnom námestí pred obchodným domom, 5.5.2022. Následne 
prebehlo 16.5.2022 v sídle spoločnosti COOP Jednota Nové Zámky, 
s. d. aj oficiálne odovzdávanie cenných výhier.

Výhercom srdečne blahoželáme!
Tento rok sa konal už 25-ty ročník tradičnej súťaže, ktorú spotrebné 
družstvo pravidelne organizuje pre svojich verných zákazníkov. 
Zúčastniť sa mohol každý, kto v  termíne od 18. marca do 17. apríla 
2022 nakúpil v ktorejkoľvek predajni COOP Jednoty Nové Zámky, s. 
d. a splnil všetky stanovené podmienky. Obľúbená súťaž sa realizovala 
v spolupráci s obchodnými partnermi COOP Jednoty  Nové  Zámky, 
s. d., konkrétne CK Hydrotour, a. s., Porsche Nové Zámky, RAJO, a. s., 
AGRO TAMI, a. s., Mecom Group, s. r. o. a TAURIS, a. s. Žrebovanie 
výhercov prebehlo pod notárskym dohľadom JUDr. Petra Šulaia. 
Prvú cenu vyžreboval predseda predstavenstva COOP Jednoty Nové 
Zámky, s. d., Ing. Štefan Mácsadi. 
1.cena - Letecký zájazd pre dve osoby Cyprus – Barfa; Hotel Kaya 
Artemis Resort & Casino 5*All Inclusive, vyhrala pani Marta Ledeczká 
z obce Tôň,
2. cena – Letecký zájazd pre dve osoby Grécko – Rodos; Eden Roc 
Resort Hotel & Bungalows 5* All inclusive, vyhrala pani Ingrid 
Nagyová z obce Dolný Ohaj,
3. cena – Letecký zájazd pre dve osoby Španielsko – Malorka, Hotel 
Anba Romani 4* All Inclusive, vyhrala pani Marta Bajnoková z obce 
Marcelová,
4. cena – Letecký zájazd pre dve osoby Turecko – Side, Hotel Sea World 
Resort & SPA 5 All Inclusive, vyhrala pani Anna Veselská z obce Bánov,
5. cena – Letecký zájazd pre dve osoby Bulharsko – Obzor, Hotel 
„Obzor Beach Resort 4*“ All Inclusive, vyhrala pani Andrea Kunová 
z obce Svodín,
6. cena – Volkswagen Golf s plnou nádržou na víkend od spoločnosti 
Porsche Nové Zámky, vyhrala pani Rozália Garaiová z obce Svodín,

7. cena – Nákupná poukážka COOP Jednota Nové Zámky v hodnote 
1.000 EUR, vyhral pán Richard Borbély z obce Tvrdošovce,
8. cena – Nákupná poukážka COOP Jednota Nové Zámky v hodnote 
700 EUR, vyhrala pani Katarína Siposová z obce Tvrdošovce, 
9. cena – Nákupná poukážka COOP Jednota Nové Zámky v hodnote 
500 EUR, vyhral pán Dušan Šúchal z obce Podhájska,
10. cena – Nákupná poukážka COOP Jednota Nové Zámky v hodnote 
250 EUR, vyhrala pani Valéria Répásová z obce Marcelová,
11. cena – Nákupná poukážka COOP Jednota Nové Zámky v hodnote 
100 EUR, vyhrala pani Ľubica Vlčanová z obce Vlkas, 
12. cena – 19. cena – Nákupná poukážka v hodnote 70,00 EUR,
vyhrali: pani Renáta Pataki /Štúrovo/, pani Mária Benkóová /Nové 
Zámky/,  pán Tomáš Oravec /Tvrdošovce/, pani Petra Balážová /Bánov/, 
pán Tibor Takács /Nová Vieska/, pani Petra Šeligová /Bohunice/, pán 
Ladislav Bodiš /Dulovce/, Anna Buranská /Nové Zámky/
20. cena - 27. cena – Nákupná poukážka v hodnote 50,00 EUR,
vyhrali: pani Anna Horváthová /Nové Zámky/, pani Andrea Baráková 
/Kozárovce/, pán Július Bresto /Nové Zámky/, pani Alžbeta Vargová 
/Nové Zámky/, pani Marta Gerencsériová /Dulovce/, pán Tomáš 
Šuta /Rúbaň/,   pani Helena Szerződiová /Veľký Kýr/, pani Dominika 
Valachovičová /Nové Zámky/,
28. cena – 38. cena – Nákupná poukážka v hodnote 30,00 EUR,
vyhrali: pani Eva Burkušová /Bánov/, pani Anna Mazúchová /Bánov/,                        
pán Mgr. Branislav Šimunek /Bánov/, pán Viliam Gubó /Bešeňov/, 
pani Alžbeta Mojzesová /Tvrdošovce/, pán Július Magyar /Bešeňov/, 
pani Anikó Kissová /Nové Zámky/, pán Ľubomír Jurík /Bánov/, pani 
Jana Meszárošová /Bánov/, pán Ľudovít Bóna /Podlužany/, pani Tímea 
Oszlíková /Mužla/,
39. cena – 50. cena – Nákupná poukážka v hodnote 15,00 EUR,
vyhrali: pani Zuzana Zemanová /Mužla/, pani Magdaléna Glázerová 
/Strekov/, pani Miriam Góra Vargová /Gbelce/, pani Lenka Krátka /
Gbelce/, pani Agneša Czajtányiová /Želiezovce/, pán Róbert Báti /
Bajtava/, pani Juliana Harisová /Nesvady/, pani Mária Holešová /
Pribeta/, pani Mária Basternáková /Pribeta/, pán Anton Stojaspal 
/Bátorové Kosihy/, pani Jolana Aghová /Veľký Kýr/, pani Silvia 
Bogdányiová /Chľaba/. 

Odovzdanie hodnotných výhier
Výhercov, na ktorých sa usmialo šťastie v  súťaži a rovnako i zástupcu 
cestovnej kancelárie Hydrotour, a. s., ktorá sa spolupodieľala na 
organizácii súťaže, srdečne privítal pri odovzdávaní cien v  sídle 
spoločnosti COOP Jednoty Nové Zámky, s. d., predseda predstavenstva  
Ing. Štefan Mácsadi. Osobne im odovzdal do rúk výhry, v  podobe 
symbolických šekov. „Milí výhercovia, dovoľte mi, pogratulovať Vám 
k hodnotným cenám. Túto súťaž zabezpečujeme dlhodobo a má veľmi 
pozitívne ohlasy, keďže pokladničných blokov je každým rokom stále 
viac. Sme radi, že naše súťaže oslovujú zákazníkov a  dôverujú im. 
Veríme, že si tieto krásne hodnotné dovolenky čo najlepšie užijete aj so 
svojimi najbližšími,“ povedal šťastným výhercom tesne pred odovzdaním 
samotných poukazov. Záverom všetkým zablahoželal, poprial príjemné 
strávenie dovoleniek a do budúcna ďalšie spokojné nákupy v predajniach 
COOP Jednoty Nové Zámky, s. d. 
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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

AJ  VY  TU  
MÔŽETE  MAŤ 

SVOJ   
INZERÁT!

CELÝ ROK LEN 
ZA  85 €

Elektromontáž

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

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

František Magyar
Nová č. 35; 942 01 Šurany; www.elektrofm.sk

e-mail: info@elektrofm.sk

Kaderníctvo Katka

Mojzesovo 64, email: katkavalentov@centrum.sk
tel. č. 0905 968 406

Treba 
sa 

objednať!
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