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„...časopis, ktorý osloví občana...”

Zachovajme si slovenskú kultúru
V rámci vytvorenia národných spoločenstiev v procese európskej integrácie sa
bude čoraz väčšmi tlačiť do
popredia nutnosť zachovania si národnej kultúry,
pretože tie spoločenstvá,
ktoré si nedokážu zachovať
svoje národné kultúrne
bohatstvo, stratia postupne svoju historickú identitu
a sú odsúdené doslova na
zánik. Aby neboli pohltené
týmto trendom, nemôžu sa
striktne dodržiavať jednotného bruselského scenára,
pretože kultúra, to je jedna
z mála sfér možnej identity
a odlišnosti od ostatných
kultúr, je to oblasť zachovania si svojbytnosti. Žiaľ, tento názor
sa sem tam verbálne pretraktuje, no
málo sa preň robí. Aj zo strany našich
„multi europoslancov“.
Sú to najmä známe folklórne aktivity,
tvorba nových umeleckých hodnôt,
ako sú literatúra, filmy, pamiatky,
hudobná, výtvarná a tanečná tvorba,
tvorba architektúry a podobne. Ďalej
je to kultúra jazyka a reči a tiež komplex aktivít osvetového charakteru.
Dnes u nás existuje ešte zopár nadšených ochotníkov, ktorí motivačne
vyvíjajú s dávkou entuziazmu aj nekomerčnú činnosť, iba za tzv. vatikánsku menu - Pánboh zaplať! Zoberiem

si na pomoc slová Miroslava Bielika,
predsedu Slovenského zväzu spisovateľov, ktorý nedávno, okrem iného
povedal: „Žiaľ, vlastenectvo a patriotizmus, vlastnosti imanentne späté
so spoločnosťami v okolitých štátoch,
sa mnoho ráz chápu ako nenáležité
a nekompatibilné s europeizáciou a
to nielen na poli literatúry a umenia,
lež i v spoločenskom živote dnešného
Slovenska; spisovatelia či umelci s národným ukotvením sú v mnohých prípadoch mediálne nežiadúci, takmer
ako za starých kádrových čias.“ Tieto
výstižné a pravdivé slová treba len
podčiarknuť a plne s nimi súhlasiť. Je
to nezanedbateľný poznatok hodný

nielen povšimnutia. O tom,
že existujú ešte aj slušní ľudia,
autori, ktorí sú ochotní vytvoriť kus umeleckej roboty bez
nároku na odmenu, prípadne
za znížené honoráre, svedčí
množstvo organizovaných
akcií a podujatí, ako sú
napríklad výstavy, na ktorých
prezentujú pôvodnú slovenskú tvorbu. Osobne dobré
skúsenosti mám s niekoľkými
humoristami, ktorí svojimi aktivitami úspešne reprezentujú
Slovensko až vo vzdialenom
zahraničí, pritom bez akejkoľvek podpory zo strany, od
ktorej by sa to najviac očakávalo (napríklad z ministerstva
kultúry) a na vlastné náklady.
Naviac, neraz bez adekvátneho povšimnutia tzv. slovenských médií, propagácie, reklamy a podobne. Kultúra,
okrem už spomínaných aspektov v
úvode, navyše prispieva k potenciálu
pokladu národného bohatstva a
preto by mala nájsť plnú podporu od
kompetentných orgánov! Veď ako sa
vraví v jednom zo známych slovenských prísloví, človek nie je živý iba
chlebom. Preto treba vykonať maximum na záchranu našich kultúrnych
hodnôt, najmä teraz v čase spomínanej pohlcujúcej európskej integrácie.
Ak už vôbec nie je neskoro.
Milan Kupecký, publicista
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Ročník III., číslo 1, vyšlo vo februári 2018, ďalšie vydanie časopisu bude v júni 2018. Nepredajné.
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„Komjatice sú obcou, ktorá žije dynamicky a činorodo
a rovnako tak sa aj rozvíja. Naši občania majú široké
možnosti realizovať sa v rôznych záujmových
aktivitách,“ hovorí starosta obce Peter HLAVATÝ.

Vážení čitatelia,
je pre mňa veľkou cťou, že sa
Vám môžem prihovoriť v aktuálnom čísle tohto časopisu (Žurnál z obcí...), do ktorého bude
od dnešného čísla prispievať aj
naša obec pravidelne svojimi informáciami o dianí u nás. Tým
Vám budeme približovať súčasný život v našej obci Komjatice v
printovej mediálnej podobe, ale
zároveň informácie o nás získajú aj občania širšieho regiónu.
Mám za sebou už takmer osem
“starostovských rokov”. Napriek
tomu, že osem spoločných rokov
sa odzrkadlilo nielen na našich
tvárach, ale aj na tvári našej
obce, stále nie sme v situácii, že
by už nebolo čo robiť a čo meniť k
lepšiemu. Občas si tak píšem, čo
všetko by sa ešte dalo. Vzniká z
toho zmes plánov, cieľov, prianí a
snov. Áno, je toho naozaj mnoho,
avšak každá obec si môže dovoliť len to, čo jej umožní rozpočet
a čo je v tej chvíli najdôležitejšie. Chcel by som sa poďakovať
všetkým našim občanom, ktorí
sa aktívne zapájali a zapájajú
do diania v našej obci, či už do
organizácie kultúrnych akcií
alebo sú účastní na obecných
zastupiteľstvách a pri predkla-

daním pripomienok a
námetov. Želám nám
všetkým ešte veľa síl,
aby sme našu obec
spoločne ďalej rozvíjali jednak do sily, ale
aj do krásy. Zároveň
Vás týmto srdečne pozývam aj
na naše kultúrno-spoločenské
podujatia, ktoré organizuje naša
obec a organizácie pôsobiace na
jej území. Poďme teraz trochu,
vážení spoluobčania, zhodnotiť
uplynulé roky v našej obci...
***

Rozpočet na rok 2018
a plány

Obec v tomto roku hospodári s
rozpočtom cca 1 830 200,- €, pričom suma 1 050 000,- € je určená
na prevádzku ZŠ s MŠ A. Cabana.

priestorov schodišta, vestibulu a
hornej chodby kultúrneho domu,
ďalej vybudovanie merača rýchlosti pri vstupe do obce od obce
Černík z dôvodu zabezpečenia
bezpečenosti cestnej premávky.

Investičné akcie obce a
modernizácia

Za uplynulé roky mala obec investície v oblasti výstavby- celková rekonštrukcia domu smútku, vybudovanie kolumbária, v
roku 2017 sa vybudoval nový
vstup na cintorín, oplotenie cintorína, parkovacie plochy, osvetlenie krížovej cesty a rozvod vody
na celom cintoríne, vybudovanie
chodníkov v areáli cintorínu. Vybudovala sa kanalizácia na ulici
Generála Svobodu, rekonštrukcia šatní a WC v telocvični ZŠ,
vybudovanie nových chodníkov
na ulici Hviezdoslavovej, Hradskej, Novozámockej. Postupne sa
dobudováva kamerový systém, v
súčasnosti máme 24 kamier. Pribudol SKATE PARK do malého
parku na námestí, zrekonštruovanie a doplnenie verejného
osvetlenia na námestí.

Bytové domy
V tomto roku sa bude realizovať
rekonštrukcia budovy materskej
školy, kde sa vymení komplet
strecha, strop medzi 1. a 2. podlažím a kompletne sa zrekonštruuje 2. podlažie, čím pribudnú ďalšie miesta na chod MŠ. Plánuje sa
vybudovanie nových chodníkov
a taktiež oprava ciest. Obec má
podanú žiadosť na dotáciu z EÚ
fondov na celkovú rekonštrukciu OÚ a taktiež je podaná žiadosť na vybudovanie zberného
dvora. V súčasnej dobe prebieha
celková rekonštrukcia sociálnych
zariadení a šatní v kultúrnom
dome a taktiež rekonštrukcia

Podpora mladých rodín
a bývanie

Obec vlastní a spravuje 52 nájomných bytov, v ktorých bývajú predovšetkým mladé rodiny
a mladí ľudia. V tomto roku sa
bude realizovať rekonštrukcia
budovy materskej školy, čím pribudnú ďalšie miesta na umiestnenie detí v predškolskom veku.
V obci je bohatá sociálna vybavenosť. Každoročne sa koná
vítanie novonarodených detí do
života obce, kde podporujeme
rodiny detí finančným i vecným
príspevkom.

Spolupráca s obcami

Obec je členom mikroregiónu
Cedron Nitrava, ktorý združuje mesto Šurany a okolité obce.
Obec ďalej udržuje družobný
styk s obcou Selce pri Banskej
Bystrici, rodiskom Ondreja
Cabana, národného budieteľa,
kňaza, pedagóga, podporovateľa založenia Matice slovenskej a
Spolku sv. Vojtecha, ktotý v Komjaticiach pôsobil od roku 1837 a
je u nás aj pochovaný.

Spolupráca obce so
spoločenskými organizáciami

Nová vstupná brána a parkovacie miesta

Komjatice sú slovenská obec
s bohatými kultúrnymi a národnými tradíciami. Existencia

pokračovanie na str. 4.
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spolkov, združení, organizácií a
speváckych súborov má v našej
obci hlboké korene, v poslednom období ich počet stúpa, čo
skvalitňuje kultúrne povedomie.
Obecný úrad Komjatice v spolupráci s kultúrnou komisiou
organizuje kultúrno-spoločenské
podujatia pre široké spektrum
verejnosti, kde si každá generácia
môže nájsť to svoje. Dôležitým
prvkom je spolupráca a spoluorganizácia podujatí s miestnymi
organizáciami, spolkami, združeniami, spevokolmi, školou,
farským úradom. V súčasnosti
pôsobí v Komjaticiach šesť speváckych zoskupení a ich prekrásny spev znie na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach
v obci a v širokom okolí. Patrí
sem folklórna spevácka skupina
Komjatičanka, súbor “Nádej” pri
kultúrnom dome a Základnej
organizácii slovenského zväzu
protifašistických
bojovníkov
Komjatice, folklórna spevácka
skupina VRBINA, folklórna spevácka skupina Komňackí mládenci, detský folklórny spevácky
súbor MLADOSŤ, mládežnícky
spevokol pri Farskom úrade.
Predstavitelia obce a kultúrna
komisia spolupracujú s organizáciami: Klub dôchodcov obce
Komjatice, miestna organizácia
Jednoty dôchodcov Slovenska,
Komjatický mládežnícky parlament (KMP), Občianske združenie Paraboláni, Združenie priateľov obce Komjatice, Základná
organizácia Slovenského zväzu
protifašistických
bojovníkov
Komjatice, Miestna organizácia
Slovenského Červeného kríža,
Vinohradnícky a vinársky spolok
Komjatice, Rybárska spoločnosť
Komjatice, Poľovnícka spoločnosť Komjatice. Z mnohých podujatí organizovaných v spolupráci s obecnými organizáciami
spomenieme: oslavy oslobodenia
obce, výročia obce, rozlúčka so
starým rokom a vítanie nového
roka, fašiangové slávnosti, od-
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borné a verejné degustácie vín,
obecná zabíjačka, MDD, hodové
slávnosti, hodová zábava, súťaž
vo varení kotlíkového guláša,
jesenné slávnosti spojené s kačacími hodami, Komjatický deň
úcty k starším, svätý Mikuláš,
adventné trhy, vítanie novorodencov, spoločenské posedenia a
koncerty s rôznymi hudobnými
skupinami a interpretmi (Róbert
Kazík, Kollárovci, Kandráčovci, Duo Jamaha, Kortina, Profil,
Progres a i.) Oldies party, EKG
party, diskotéky pre mladých,
Komjatické kritérium - cyklistické preteky, tradičné spoločné
brigády občanov – „Poupratujme
si Komjatice“ a kultúrno-spoločenské podujatia k rôznym
výročiam alebo spomienkam na
významné osobnosti obce a iné.

skému životu v Komjaticiach.
Členmi sú mladí ľudia vo veku
od 13 do 30 rokov. Spolupráca s
KMP je úspešná a snažíme sa im
v mnohých veciach vyhovieť.

Seniorov si v Komjaticiach vážime

Dôstojná staroba našich občanov
je jednou z našich priorít. Naši
dôchodcovia sú tí, ktorí obec
budovali a tvorili. Poskytujeme
im sociálnu, zdravotnú a poradenskú pomoc v rámci svojich
možností. Snažíme sa im podať
pomocnú ruku, finančne ich
podporiť a spríjemniť jeseň ich
života aj prostredníctvom spolupráce s Klubom dôchodcov a tiež
spolupráce s Jednotou dôchodcov obce Komjatice. Predstavitelia obce spolupracujú a vytvárajú
priaznivé podmienky pre vzá-

Dom smútku a kolumbarium

Starostlivosť o mladú
generáciu

Generáciu tínedžerov v našej
obci zastupujú predstavitelia
Komjatického mládežníckeho
parlamentu (KMP). Snažia sa
predstaviteľom obce sprostredkovať ich potreby, záujmy, podávajú iniciatívne návrhy, stanoviská a podieľajú sa na riešení
problémov mladých ľudí, žijúcich a vzdelávajúcich sa na území
obce Komjatice. Je to zoskupenie
komjatickej mládeže, ktorá prispieva aj ku kultúrno-spoločen-

jomné stretávanie sa, vzdelávanie, pomoc a spoločenské vyžitie
seniorov vo voľnom čase. Obec
organizuje vždy v mesiaci október pre našich seniorov „Komjatický deň úcty k starším“, spojený
s koncertom známych osobností.

Spolupráca so školou

Naša Základná škola s materskou školou v Komjaticich dosahuje výborné výsledky v celkovom hodnotení základných
škôl v regióne i na celoslovenskej
úrovni. Žiaci školy sa umiestňujú na najvyšších miestach v

súťažiach a olympiádach. Tento
výsledok je najlepším dokladom
systematickej starostlivosti učiteľov o žiakov, z čoho mám veľkú
radosť. Pedagogickí pracovníci základnej školy a materskej
školy pripravujú pre žiakov rôzne podujatia Z mnohých spomenieme: Fašiangový karneval,
Jarné tvorivé dielne, Deň matiek,
MDD, Deň otcov, Svätý Mikuláš,
Vianočné tvorivé dielne, Vianočnú akadémiu, žiacke sväté omše,
rôzne besedy, výchovné koncerty,
exkurzie, divadelné predstavenia,
slávnostné akadémie a iné. Žiaci sa zúčastňujú na oslavách a
kultúrno-spoločenských udalostiach organizovaných v spolupráci s Obecným úradom Komjatice
a prispievajú svojim kultúrnym
programom nacvičeným pod dohľadom pedagógov. Spomenieme
vítanie novorodencov, fašiangové slávnosti, oslavy oslobodenia
obce, stavanie mája, Komjatický
deň úcty k starším, rôzne výročia
a oslavy. Počas letných prázdnin
sú pre deti organizované letné tábory. Tábor KOMJATICEKEMP
organizovaný pod záštitou ZRPŠ
a Obecného úradu Komjatice.
Tento tábor je zameraný na tému:
Moja rodná obec Komjatice. Pre
deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami je v obci zriadená
Špeciálna základná škola.
Vážení spoluobčania!
Želám Vám príjemné čítanie a
dobrý zážitok aj z ďalších článkov, ktoré si v Žurnále z obcí...
nájdete. Verím, že aj takouto formou prispejeme k zviditeľneniu
našej obce v rámci regiónu a Vy
sa zasa aktuálne dozviete to, čo
sa deje v okolitých a susediacich
obciach. A určite to prispeje k
prehĺbeniu vzťahov medzi nami
navzájom, s priateľmi, známymi,
ale aj s rodinami, ktoré žijú vedľa
nás.

S úctou

Peter Hlavatý,
starosta obce Komjatice

Komjatická škola patrí medzi najlepšie v regióne

Základná škola s materskou školou v Komjaticiach tento rok oslávi 45. výročie pôsobenia
v terajšej budove. 7.mája 1999 získala čestný
názov Ondreja Cabana, slovenského národovca, pedagóga, kňaza a jeho odkazom – výchovou detí k láske k vzdelávaniu sa a k národu
sa škola riadi aj v súčasnosti. Od roku 1973
ju viedlo päť riaditeľov a teraz je už druhé
volebné obdobie riaditeľkou školy Mgr. Marta
Gocníková. Pod jej vedením tu vykonáva
svoje poslanie 31 učiteľov, 1 asistent učiteľa, 20
nepedagogických pracovníkov a 12 pedagogických zamestnancov v materskej škole,
na čele ktorých je zástupkyňa pre MŠ Ingrid

Behulová. Všetci títo sa starajú o výchovu a
vzdelanie 375 žiakov školy v 19 triedach a 135
detí v MŠ, ktorá má šesť oddelení. O 109 školopovinných detí je postarané aj po vyučovaní
v piatich oddeleniach ŠKD.
Škola poskytuje žiakom, rodičom aj pedagógom odbornú a špeciálnu pomoc prostredníctvom Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva. Centrum
zabezpečuje odbornú činnosť zahŕňajúcu
špeciálnopedagogickú, psychoterapeutickú
individuálne orientovanú starostlivosť o
mládež so špeciálnymi výchovnovzdelávacími
potrebami, spojenú so špeciálnopedagogickou

diagnostikou a s výchovným poradenstvom
v nadväznosti na výchovno - vzdelávací
proces. Okrem vzdelávania škola poskytuje žiakom bohatú mimoškolská záujmovú
činnosť prostredníctvom 23 krúžkov. Medzi
najzaujímavejšie pre deti patrí krúžok „Mladý
prírodovedec“ pod vedením Ing. Dany Borbélyovej a „Kynologický krúžok“ Mgr. Veroniky
Andočovovej. V športe vyniká volejbalový
krúžok pod vedením dlhoročného trénera Ing.
Juraja Cagáňa a „Futbalové amazonky“ pod
vedením zástupkyne Mgr. Papiernikovej Kataríny. Dlhoročnú tradíciu majú „Mažoretky
Platan“ pod taktovkou Mgr. Márii Machatovej,
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prvý deň v skole
ktoré vystupujú na mnohých spoločenských
akciách. Okrem nich školu reprezentuje
detský folklórny súbor „Mladosť“, ktorý má 39
členov a jeho činnosť po rokoch obnovila pod
záštitou školy Ing. Martina Kelemenová. Na
škole úspešne pracuje aj Žiacka školská rada
a bývalý riaditeľ školy PaedDr. Štefan Dragúň
pred rokmi inicioval vznik OZ Platan, ktoré
svojou činnosťou podporuje rozvoj predovšetkým regionálnej výchovy na škole. Škola
v Komjaticiach je hrdá hlavne na výborné
výsledky, ktoré jej žiaci
dosahujú na predmetových
olympiádach , kultúrnych
a športových podujatiach
a úspešne ju reprezentujú
nielen na okresnej, ale aj
na krajskej a celoslovenskej
úrovni. Najvýraznejšie úspechy dosiahli vo vzdelávacej
oblasti „Človek a spoločnosť“
a úspešní boli hlavne malí
recitátori a prírodovedci.
Dokonca na Majstrovstvách
Slovenska mladých záchranárov CO získali zverenci
PaedDr. Kataríny Hanesovej
prvé miesto. Výučba cudzích
jazykov je na škole na vysokej úrovni a
najnovším výrazným úspechom je víťazstvo
Denisa Husza v okresnej olympiáde Nemeckého jazyka. Medzi silné stránky školy patrí
vysoká odbornosť pedagogických zamestnancov, spolupráca s rodičmi, spoločenskými
organizáciami v obci a inštitúciami v regióne,
dostatok kvalitne vybavených odborných
učební a vlastný športový areál. Pani riaditeľka so svojím tímom robia všetko pre to,
aby na tieto aspekty získala nielen potrebné
financie, ale aby do nadšenia pre školu boli
zapojení všetci jej zamestnanci. Jednou z ciest
ako získať financie na rozvoj školy a vzdelávať
deti podľa súčasných štandardov je zapájanie
sa do projektov. Medzi dlhodobé projekty
tejto školy patria: Lego Dacta, RoboLab,
Modernizácia vzdelávacieho procesu, Škola
podporujúca zdravie, Infovek, Zdravá škola,
Otvorená škola v oblasti športu, Regionálna
výchova, Deň projektov, Zbieram baterky,
Planéta vedomostí, Finančná a matematická
gramotnosť, Úspešná škola, DIGI škola MŠ a
ZŠ - interaktívne vybavenie, TAMI - školský mliečny program, Planéta vedomostí,
Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na
odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy
zameranej na rozvoj pracovných zručností a
práca s talentami, Projekt DIELNE - kontinu-

álne vzdelávanie učiteľov pre fyziku, techniku,
biológiu a chémiu, Národný projekt VÚDPaP
- komplexný poradenský systém prevencie a
ovplyvňovania sociálno-patologických javov
v školskom prostredí, Projekt ŠPÚ - Európske
jazykové portfólio, e-Goverment, Aktivizujúce
metódy vo výchove - kontinuálne vzdelávanie
zamestnancov, Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov a TAKTIK - interaktívne
zošity. Medzi krátkodobé a nemenej úspešné
patria: Vy rozhodujete, my pomáhame! - pro-

predškoláci
jekt podpory škôl od siete TESCO, NSK- Podpora športu a kultúry, Nadácia Volkswagen
Slovakia - Živá učebňa biológie, Dopravné
ihrisko, Interaktívny kiosk Vedomostné ostrovy, SFZ- projekt na podporu rekonštrukcie a
výstavby futbalovej infraštruktúry, PERFEKT
- Poviedková súťaž, BRAMAC - Strecha pre
Váš nápad, iBOBOR, Čítame spolu, Na bicykli
do školy, AIESEC -EDUCATE Slovakia anglickí lektori na škole, Deň narcisov - Liga
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proti rakovine. Škola sa aktívne zapája do
kultúrno – spoločenského života v obci a už
desať rokov organizuje „Vianočné tvorivé
dielne“ spojené s prezentáciou všetkých druhov stredných škôl z okolitého regiónu, ktorá
pomáha deviatakom a ich rodičom vybrať si
strednú školu. ZŠ s MŠ O. Cabana disponuje
vlastnými kvalitne vybavenými priestormi.
V minulom školskom roku zrekonštruovali
priestory a vytvorili ďalšie, už piate oddelenie
ŠKD. Odborné učebne, vnútorné schodištia
a vonkajšie vchody prešli tiež komplexnou
stavebnou rekonštrukciou a boli tu vytvorené
bezbariérové prístupy. Rozsiahly športový areál je vybavený pre všetky druhy športu, a jeho
súčasťou je multifunkčné viacúčelové ihrisko
s umelou trávou. Priestorové aj materiálne
podmienky sa výrazne zlepšili po dokončení
druhej etapy rekonštrukcie, v rámci ktorej
sa rekonštruovali obe telocvične, systém vykurovania a budova MŠ. Priebežne sa dopĺňa
nábytok a vybavenie IKT technikou, ako aj
kabinetné zbierky. Každoročne sa komplexne
rekonštruujú postupne všetky triedy a kabinety pre učiteľov. Priebežne sa
buduje aj školský detský areál.
„45 rokov je množstvo životných príbehov, spomienok ,
detského smiechu, poctivej
práce i vypísanej kriedy.
Dnešná škola je modernou
vzdelávacou inštitúciou, zaslúži
si podporu a úctu. Verím, že
naša škola bude aj naďalej
hrdá na svojich absolventov, že
dokáže osloviť rodičov a sponzorov a ponúknuť širokej verejnosti priestor na spoluprácu
a partnerstvo. Mojím snom je
kráčať s kolegami práve touto
cestou a spoločnou profesionálnou prácou
priblížiť sa k predstave a ideálu, pochopiť, že
najvzácnejšia na človeku nie je hlava plná
vedomostí, ale srdce plné lásky, ucho schopné
načúvať a ruka pripravená pomôcť“ predkladá
svoju víziu o Základnej škole s materskou
školou Ondreja Cabana v Komjaticiach jej
riaditeľka Mgr. Marta Gocníková.
Mgr. Mária Derďaková
foto: Ing. Michal Repka

na bycikli do školy
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Plesová sezóna v Komjaticiach

Akýmsi „predskokanom“
fašiangových plesov je motorkársky ples organizovaný
už v novembri na Katarínu
skupinou nadšencov – motorkárov. S myšlienkou robiť
takýto netradičný ples prišla

Súčasťou úvodného programu
je posvätenie motoriek, ale
samozrejmosťou je aj vystúpenie detí z DFS Mladosť.
Ples kresťanských rodín má
najdlhšiu tradíciu a tento rok
sa konal už jeho 20. ročník.

Motorkársky ples- hlavní organizátori manželia Kelemenoví

vlani Martina Kelemenová.
Prvý ročník sa im vydaril,
odozva bola pozitívna, čomu
nasvedčovalo rýchle vypredanie vstupeniek na druhý
ročník. Na plese sa zabávalo
vyše 200 plesajúcich a do tanca im hrala okrem DJ Rolanda
aj rocková skupina Zeus.
Motorkársky ples je úzko
spojený s detským folklórnym súborom Mladosť, keďže
hlavná organizátorka Martina
Kelemenová je jeho vedúcou.
A práve na súbor každoročne
smeruje výťažok z predaja tomboly. Minulý rok ho
použili na ušitie dievčenských
krojov a z druhého ročníka
všetkým tanečníkom zakúpili tričká s logom súboru.

Komjatice. Pre vyše 150 ľudí
do tanca hralo z televízie známe Duo Lapaji a jeho členovia
Milan Perný a Marek Dragúň
rozprúdili zábavu, na ktorej sa
človek cíti príjemne akoby v
rodinnom prostredí. Kresťanský ples (ako ho familiárne
prezývajú) otvorili páni Ján
Gallik a Marián Laboš, ktorí
nezabudli spomenúť prvých
zakladateľov tohto plesu.
Po slávnostnom prípitku v
podaní pána farára Štefana
Vicena a spoločnej modlitbe
sa v úvodnom programe predstavili malé mažoretky a DFS
Mladosť. O zmysle takejto
akcie niet pochýb a výstižne
ho svojimi slovami vyjadril
Janko Gallik: „Organizovanie
kresťanského plesu vo fašian-

Kresťanský ples

Odštartoval plesovú sezónu v
Komjaticiach a jeho organizátorom je Spoločenstvo kresťanských rodín v spolupráci
s o.z. Paraboláni. Inštitucionálne ich zastrešuje farnosť

govom čase dáva možnosť
všetkým rodinám, mladším
a starším generáciám, z
Komjatíc i z blízkeho okolia
stretnúť a zabaviť sa v príjemnej rodinnej a najmä súdržnej

Školský ples

atmosfére. Na vierovyznaní
vôbec nezáleží, sme radi, že sa
ľudia prídu zabaviť a zároveň
vidia, že nikto nikoho nesúdi
ani neodsudzuje, ale práve
naopak, teší nás, keď aj nie
veriaci ľudia, alebo ľudia, ktorí
sú vo fáze istého duchovného
hľadania prídu na náš ples a
vidia, že sú vrúcne prijatí. Toto
je dá sa povedať hlavný zmysel
i posolstvo kresťanského
plesu.“
Nezastupiteľné miesto medzi
komjatickými plesmi má
vyhľadávaný školský ples.
Koncom januára sa konal už
17. ročník za účasti 246 hostí.
V kultúrnom programe sa
predviedli s ľudovým pásmom
piesní a tancov členovia súboru Mladosť a malé mažoretky.
Úvodným slovom riaditeľka
ZŠ s MŠ Komjatice Marta
Gocníková privítala plesajúcich a poďakovala sponzorom
za dary do tomboly. Slávnostný prípitok predniesol starosta
obce Komjatice pán Peter Hlavatý a potom už nasledoval
tradičný otvárací valčík. Do
tanca hral tak ako každý rok
Dj Roland Nosian a prestávky
spríjemňovala ľudová hudba
v podaní speváckej skupiny
Komňackí mládenci. Výťažok
z predaja tombolových lístkov
v neuveriteľnej sume takmer
3700€ bude použitý na vybudovanie tanečnej miestnosti
pre DFS Mladosť, Mažoretky
Platan a tanečné krúžky pôsobiace na škole.
Bodku za komjatickou ple-
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sovou sezónou dal 7. ročník
obľúbeného mládežníckeho
plesu. Organizátorom je
Komjatický mládežnícky
parlament a jeho predseda
Martin Janega sa teší, že už
im v tomto roku pri organizovaní pribudli mladšie posily.
Jednou z nich je aj Simonka
Fíšanová, ktorá celý ples
moderovala. Do tanca hral DJ
Roland, v úvodnom programe
sa predstavila tanečná skupina
Rhytmix a deti z DFS Mladosť.
Aj mládež si uvedomuje význam charity, preto každoročne
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putuje výťažok z ich plesu na

dom, prispeli do ozvučenia

hračiek a tento rok sa rozhodli

dobročinné účely. Po minulé

kultúrneho domu, vlani

podporiť Detskú kliniku v

roky finančne pomohli rodine

podporili Detské infekčné od-

Nových Zámkoch.

Katerinkovej, ktorej vyhorel

delenie FN v Nitre nákupom

Marika Derďaková

Mládežnícky ples

Komjatické fašiangy
V sobotu 10. februára v Komjaticiach vyvrcholilo v Komjaticiach
na námestí obdobie zábav, plesov a veselíc tradičnou fašiangovou
zabíjačkou. Mäsiari Miroslav Kalužák a Peter Ačkáni s pomocníkmi z radov Komjatického mládežníckeho parlamentu od rána
rozoberali prasiatko, ktoré sponzorsky obci každoročne venuje
pán František Uhliarik, za čo mu patrí veľká vďaka. Po rozobratí
nasledovala príprava zabíjačkových špecialít
pred zrakmi zvedavcov alebo tých, ktorí si
prišli zaspomínať na časy, keď sa zabíjačka
konala v každom dome. Od 14.oo hodiny
sa začal fašiangový program, ktorý sledovali
fašiangovníci pochutnávajúc si či na žobráckej kaši, hurkách alebo iných zabíjačkových
dobrotách. Do lepšej chuti im spievali komjatické spevácke súbory. Ako prvý vystúpil
súbor Komjatičanka, ktorý nedávno oslávil
tridsiate výročie účinkovania. Jeho vedúca
a harmonikárka Vierka Cifrová prítomným
priblížila tradíciu fašiangových slávností a potom sa vystriedali súbory Nádej a
Komňackí mládenci. Po skončení programu sa konala v kultúrnom dome batôžková zábava pre členov detského folklórneho
súboru Mladosť a ich priaznivcov. Organizátorom bola vedúca súboru Ing. Martina
Kelemenová, za výdatnej pomoci pani riaditeľky Mgr. Marty Gocníkovej a iných pani
učiteliek zo ZŠ s MŠ O. Cabana. O hudbu na
ktorú deti šantili sa postaral kultúrny referent Roland Nosian, gestor všetkých kultúrno - spoločenských podujatí v Komjaticiach.
Ešte pred voľným šantením deti vystúpili s
pásmom „Fašiangy, turíce“ a potom už do
neskorých večerných hodín sa deti zabávali
či tancom alebo aj tombolou, ktorej výťažok
pôjde na činnosť súboru Mladosť. Fašiangy
v Komjaticiach ukončí rómska fašiangová
zábava s cimbalovou muzikou. Obdobie zábav možno v tejto obci skončí, ale neskončí

radosť zo života v nej. Dôkazom toho je aj koncert Dua Jamaha
s ľudovou rozprávačkou Ozefou Omačkech, ktorý sa uskutoční
17. marca o 17.oo hodine. Vstupenky si môžete zakúpiť na Obecnom úrade Komjatice (informácie: 0903285589).
Mgr. Mária Derďaková
foto: Ing. Michal Repka

8 Žurnál z našich obcí

„...časopis, ktorý osloví občana...”

Komjatický mládežnícky parlament
Mladí ľudia združení v tomto parlamente zastupujú
skupinu komjatičanov, ktorí
napriek mladému veku
nezastupiteľne patria do
spoločenského života v Komjaticiach a svojimi aktivitami
mu dodávajú čaro mladosti
a novosti. O tom, ako tento
spolok mladých vznikol a čo
je jeho náplňou nám porozprával predseda Komjatického mládežníckeho parlamentu (KMP) Mgr. Martin
Janega:
o Kedy vznikol KMP a kto
bol iniciátorom jeho vzniku?
- Myšlienka založenia spolku
pre mladých v našej obci
vznikla na základe článku
v novinách. Po rozhovore
s predsedníčkou ZPO Komjatice Ing. Vierou Vrabcovou
a po preštudovaní stanov
iných mládežníckych parlamentov, po rozhovoroch
so starostom obce Petrom

mladých a bol som zvolený
za predsedu KMP.
o Koľko má parlament členov a kto tvorí výbor KMP?
- Vedenie parlamentu tvorí okrem mňa - predsedu,
podpredseda Marián Mulinka, pokladník Matej Sabo,
tajomníčka Nela Kozárová
a päť členná Rada – Natália
Hajduová, Mária Vrabcová
rod. Farkašová, Tomáš Machata, Tomáš Letko a Šimon
Hajnuš. Rada dohliada na
celkovú činnosť a schvaľuje
všetky rozhodnutia vedenia.
Stálych členov nemáme (napríklad na základe členského
príspevku). Všetko funguje
na báze dobrovoľnosti.
o Čo je náplňou činnosti
KMP, aké akcie organizujete?
- Náš parlament zastupuje
záujmy mladých ľudí,
podáva iniciatívne návrhy,
stanoviská a podieľa sa na

29. Stavanie mája - KMP

Hlavatým a obecným
zastupiteľstvom, došlo
31.10.2011 k prvému
stretnutiu za prítomnosti pána starostu, na
ktorom sa stretlo 48 aktívnych, zodpovedných
a iniciatívnych mladých
ľudí, ktorí sa zároveň
stali zakladateľmi.
Priblížil som im vtedy
princíp fungovania MP
a moju víziu jeho smerovania do budúcnosti.
Po otvorenej diskusii
nasledovala priama
voľba vedenia, pri ktorej som dostal dôveru

riešení problémov mladých
ľudí žijúcich a vzdelávajúcich
sa na území obce Komjatice.
Spolupracujeme s vedením
obce, s občianskymi
združeniami, spolkami
a organizáciami. Naše
aktivity sú určené pre
všetky vekové kategórie -pre
deti, mládež a dospelých
z Komjatíc a okolia. Pre deti
robíme Deň detí, pre rodiny
s deťmi piknik vo Veľkom
parku, staviame máj pre celú
dedinu a začiatkom roka
organizujeme tradičný ples.
o Ako vnímate spoluprácu
s vedením obce a inými spoločenskými organizáciami?
- S obecným úradom a vedením obce máme veľmi dobrú
spoluprácu. Podporujú naše
aktivity či už finančne, alebo
materiálnym zabezpečením.
Vždy nájdeme spoločnú
cestu pri realizácii našich
aktivít a snažíme sa dospieť
ku kompromisu. Členovia
KMP sa na oplátku zapájajú
do akcií organizovanými
obcou. Pomáhame pri jarnom upratovaní Komjatíc
alebo pri fašiangovej zabíjačke. Taktiež sa zúčastňujeme
súťaže vo varení kotlíkového
guláša na hodky a veľmi úzko
spolupracujeme s kultúrnym
referentom Rolandom Nosianom, ktorému pomáhame
pri organizovaní hodových
zábav, diskoték, ale aj pri
lakovaní parkiet v kultúrnom

35. MDD s KMP

Mgr. Martin Janega,
zakladateľ a predseda KMP

dome a jeho celkovom zveľaďovaní.
o V čom vidíte zmysel založenia takejto organizácie
pre mladých?
- Myslím si, že za necelých
7 rokov sme toho dokázali
veľa. Začali sme s tradíciou
nových kultúrnych podujatí
a akcií, ktoré predtým v našej
obci neboli. Dokázali sme
aspoň trochu spojiť mladú
generáciu s tou staršou. Zapájame mládež do diania
v Komjaticiach a tým v nich
budujeme vzťah k rodnej
obci. Pre toto všetko založenie KMP malo veľký zmysel
a som rád, že som bol toho
súčasťou.
o Máte nejaký odkaz pre
vašich nasledovníkov?
- Viedol som komjatickú mládež dlhých
sedem rokov. Myslím
si, že je správny čas
posunúť štafetu ďalej.
Mladším a plných nápadov a elánu. Teší ma,
že sa našli noví mládežníci, ktorí to po nás
preberú. Bola by škoda
zabrzdiť rozbehnutý
vlak.
S predsedom
Komjatického
mládežníckeho
parlamentu
sa rozprávala
Mgr. Mária Derďaková
foto: Ing. Michal Repka

Žurnál z našich obcí

„...časopis, ktorý osloví občana...”

Obec Mojzesovo
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Modernizácia ZŠ Mojzesovo-Černík
sme aj vonkajší školský areál ozvučili rozhlasovou „trúbou“). Doplnili sme
nové profesionálne basketbalové koše s
nosnou konštrukciou, s certifikátom bezpečnosti. Basketbalové stĺpy a gymnastická hrazda bola osadená do špeciálnych
puzdier v podlahe, aby sa stĺpy dali jednoducho demontovať a neprekážali pri
iných športoch.
Nielen telocvičňa a vonkajší exteriér je
a bude priestorom pre rozvíjanie pohybových zručností našich žiakov, ale aj z
nepoužívanej bývalej špeciálnej učebne
sme vybudovali novú športovo-tanečnú miestnosť. Zdokonalili sme ju novou
podlahou, osvetlením, rebrinami, gym-

Pavilón počas prerábky

Prihováram sa vám prostredníctvom
nášho spoločného Žurnálu, aby som
zhodnotil posledný rok v našej škole. Bol
to rok veľmi rôznorodý, či už na aktivity
žiakov, ako aj pracovné nasadenie pedagógov a pracovníkov, ktorí menili vizáž
našej školy.
Vďaka podpore Ministerstva školstva sa
nám podarila rekonštrukcia havarijného stavu sociálnych zariadení a šatní v
telocvični. Na fotografiách je zachytený
pôvodný stav a priebeh samotnej rekonštrukcie. Počas prác sme vymenili kompletne celú elektroinštaláciu v budove,
úplne nový rozvod vody a kanalizácie,
ktorú sme napojili do vonkajšej kanalizačnej šachty.
Pokračovali sme modernizáciou interiéru a doplnením športového vybavenia
telocvične. Okrem výmeny elektroinštalácie si výmenu vyžadoval dnes už
nevzhľadný päťdesiatročný drevený obklad stien. Nahradil
ho moderný farebný
laminovaný. Pôvodné kryty radiátorov
zasahujúce do hracieho priestoru sme
zrušili a nový obklad
vysunuli tak, aby táto
stena tvorila jednu
líniu bez výklenkov.
Zrušili sme pôvodné
basketbalové koše, aj
staré volejbalové stĺpy
spolu s nepotrebnými konštrukciami a
opravili všetky nedostatky v omietke. Pô-

Hotové chodníky

vodné ribstoly (rebriny) sme zrenovovali
a prelakovali. Roky nefunkčný zvonec
v telocvični sme odstránili a nahradili
reproduktorom, napojeným na školský
rozhlas s hudobným zvonením (zároveň

Vynovená telocvičňa

nastickými lavičkami a zrkadlovou stenou, ktorá by nemala chýbať v tanečnej
miestnosti.
Chodníky v areáli školy po rokoch používania boli zničené,
vyžadovali si kompletnú rekonštrukciu, ktorú sme zrealizovali zo zámkovej
dlažby. Obnovili sme
aj veľkú platňu pred
2. pavilónom, čomu
predchádzala
výmena
vonkajšieho
kanalizačného potrubia. Okrem toho
sme vybudovali tri
oddychové zóny s lavičkami, jednu veľkú
v tvare polkruhu pri
vstupe do 2. pavilónu
pokračovanie na str. 10.
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a ďalšie dve na chodníku do jedálne. Za
prerobené chodníky srdečne ďakujeme
pánovi Tökölymu, ktorý za pomoci nášho pána školníka a ďalších pracovníkov
z obce postupne túto mravčiu činnosť
zrealizovali. Bez spolupráce so zriaďovateľom školy by sa táto aktivita len ťažko
uskutočnila.
Škola rozkvitá aj vďaka tomu, že máme
šikovných a ochotných žiakov podieľať
sa na jej rozvoji. Viackrát sme s ich pomocou uskutočnili brigády zamerané na
skrášlenie priestorov. Upravovali sme záhony, prevážali zeminu, kameň, vysádzali
rastliny...
Nesmieme zabudnúť ani na bezpečnosť.
Preto sme počas roka doplnili ďalší pavilón bezpečnostným alarmom. Už zastaraný a nespoľahlivý kamerový systém
sme zrušili a namontovali nový, ktorý
dohliada nielen na bezpečnosť žiakov,
ale aj na vonkajšie a vnútorné priestory.
Ku konca kalendárneho roka 2017 sme

„...časopis, ktorý osloví občana...”

Pomocníci pri výsadbe

zahájili obnovu pavilónu druhého stupňa, kde sme doteraz stihli zrealizovať
odstránenie starých a nanesením nových
omietok na chodbe a chlapčenských toaletách. Len pred pár dňami sme vymenili
nevzhľadné 50 ročné zábradlie.

Napriek tomu, že v článku popisujem iba
skvalitňovanie materiálno-technického
vybavenia, musím zdôrazniť, že napredujeme aj vo výchovno-vzdelávacom
procese.
PaedDr. Stanislav Petráš, riaditeľ školy

Bablnka reprezentovala!

Deti počas vystúpenia

Folklórny súbor Bablnka je u
nás v Mojzesove veľmi dobre
známy, tak sme sa trochu
zaujímali o ich činnosť za
uplynulé obdobie. Keďže tento súbor má formu záujmového krúžku v ZŠ Mojzesovo
– Černík, počet členov sa
neustále mení. V súčasnosti

má okolo 20 detí vo vekovej
kategórii od 7 do 10 rokov.
Okrem toho, že folklóristi
niekoľko krát do roka spestruje kultúrny program pri
rôznych obecných akciách a
udalostiach v ZŠ, rok 2017
bol pre nich veľmi významný.
30. septembra sa „babln-

káči“ vybrali z Mojzesova
do Plaveckého Štvrtku, aby
reprezentovali našu školu
na medzinárodnej prehliadke detských folklórnych
súborov, Folklórnom festivale
Mravenec. Deti sa predstavili
spevom a tancom k téme Jarné tance a piesne za harmo-

Festival Mravenec

nikového doprovodu pána
učiteľa Mgr. Andreja Gregušíka. Ich vystúpenie sledovalo
približne 200 divákov a so
zatajeným dychom aj náš
pán riaditeľ PaedDr. Stanislav
Petráš, ktorý ich sprevádzal.
Predstavenie trvalo približne
20 minút. Účasť na podujatí
takéhoto rozmeru bola pre
deti úžasným zážitkom a
neopakovateľným zahájením
školského roku. Deťom bol
odmenou nielen potlesk,
ale aj peňažný príspevok v
hodnote 100 € od tamojšieho občianskeho združenia
Štvrtčan. Týmto spôsobom
chceme poďakovať všetkým
detičkám zo súboru Bablnka
za krásne zážitky, ktoré nám
neustále pripravujú svojimi milými vystúpeniami a
za všetkých im želám veľa
svižnej energie do rytmických krokov. A samozrejme
ich mamičkám za neustálu
spoluprácu! Ďakujeme!!!
-miška-
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Plesanie v Mojzesove
Tak ako predošlé dva roky, ani rok 2017 nebol výnimkou a plesovú
sezónu v Mojzesove odštartoval 26. 12. Štefanský ples. Do kultúrneho domu v Mojzesove prišli hostia aj z Hurbanova a Nitry. Celkovo
sa prišlo zabávať 86 ľudí a do tanca im hrala živá hudba – Šurianska
kapela ROKY. Títo hudobníci bavili hostí aj počas prestávok krásnym
nôtením na harmoniku, saxafón a kontrabas. Organizátori plesu mali
pripravenú bohatú tombolu, ktorej topkou bol víkendový pobyt pre 2
osoby na Počúvadle Chata Lodiar. Šťastie mal výherca pán Milan Turek. Usporiadatelia sa už teraz tešia na budúce otvorenie sezóny plesov
a netaja sa tým, že na zábavu majú pozvaného známeho speváka.
Pokračovaním plesania bol už tradičný a tento rok v poradí už dvanásty Poľovnícky ples. Ples Poľovnej spoločnosti v Mojzesove je pre domácich dobre známy a vstupenky naň veru mesiac vopred nezoženiete.
Klasicky kvalitné a chutné divinové menu je samozrejmosťou, tombolu
nevynímajúc. Poľovníci sa každý rok snažia obmieňať hlavných hudobných interpretov a tak tomu bolo aj teraz. Kapela Duo Fun (Juraj Kosec
a Sonka Melišková) bola výnimočná a repertoárom veľmi prispôsobivá, čo sa pri živej hudbe väčšinou postráda. K znásobeniu príjemnej
atmosféry určite prispelo úvodné tanečné vystúpenie profesionálnych
umelcov z tanečnej školy Viva z Nových Zámkov. A takisto bola pre
hostí pripravená fotostena, kde sa hostia mohli na pamiatku odfotografovať. Poľovnícky ples v Mojzesove patrí ku konvenčným udalostiam,
na ktorý sa páry tešia už rok vopred.
Bodkou tohtoročnej plesovej sezóny bol veľkolepý Školský benefičný
ples, ktorý bol organizovaný pod záštitou Občianskeho združenia rodičov pri ZŠ Mojzesovo – Černík. Druhý ročník usporiadatelia sústredili
v telocvični tejto školy, a prišlo celkovo 120 hostí, väčšinou z Černíka

pagáčoch, ktoré
na ples upiekli
mamičky detí.
Keďže prvý
ročník plesu bol
organizovaný v
maškarnom štýle,
hostitelia v tomto
duchu pokračovali
aj tentoraz. Chcem
veľmi oceniť odvahu a rozmanitosť
pri výbere masiek,

Štefanský ples

Na Štefanskom plese

Poľovnícky ples
a Mojzesova. Ples slávnostne otvoril svojim príhovorom pán riaditeľ PaedDr. Stanislav Petráš a predsedníčka združenia Ing. Michaela
Vašeková. Po privítaní čestných hostí, pedagógov základnej školy a
ostatných plesajúcich, úvodom zaznela pieseň v podaní talentovanej
šiestačky Lujzičky Gábrišovej. Ďalej mali žiaci piatej triedy pripravené
veľmi milé tanečné predstavenie a zábava sa mohla začať. Celý večer až
do rána hostí zabával DJ Erni z Radavy a úžasnú večeru pripravili naše
pani kuchárky. Plesajúci si pochutnávali na vynikajúcich zákuskoch a

Víťazné masky

Poľovnícky ples
v ktorých hostia prišli. Po zábavnom odfotografovaní, boli pred polnocou odmenené tri najlepšie masky a rozhodovali o nich všetci hostia
hlasovacími lístkami. Premostilo sa na bohatú tombolu a popolnočnú
kapustnicu. Školský ples bol benefíciou a celkový výťažok z neho bol
venovaný deťom ZŠ Mojzesovo – Černík. Už teraz sa tešíme na začiatok ďalšej plesovej sezóny!
- vašeková -

Naše pani kuchárky

Lujzička Gábrišová
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Zabíjačka v Mojzesove je dokonalým príkladom spolupráce celej obce

Zľava-Ing. Marek Oremus,
Doc. Ing. Milan Belica PhD.

28. januára 2018 sa v Mojzesove
konala tradičná a dlhoočakávaná
udalosť – obecná zabíjačka a veselica. Veľkolepá akcia (v poradí
už piaty ročník) je dokonalým
príkladom spolupráce celej obce,
všetkých organizácií, sponzorov
a dobrých ľudí z Mojzesova. Na
prípravách a organizácii sa podieľa neskutočné množstvo ľudí, kto-

rí nezištnou prácou svojich rúk
vytvárajú úžasne chutné klobásy,
jaternice, tlačenku, huspeninu, zabíjačkovú kašu a iné. Toto všetko
sa ponúkalo Mojzesovčanom aj
tento rok. Zabíjalo sa päť prasníc.
Túto sobotu od rána sa život v
Mojzesove preniesol do kultúrneho domu a jeho bezprostrednej
blízkosti. Začalo sa predvedením

Hostina v kultúrnom dome

ukážkovej zabíjačky,
ľudia netrpezlivo
čakali v rade na zabíjačkové špeciality a
popritom mohli tieto
výrobky aj ochutnať,
pripiť si vínkom.
Fašiangový sprievod
obcou za doprovodu
živej hudby chlapcov
z Podjavorskej muziky
odštartoval okolo 11.
hodiny. Dokonalé
fašiangové masky a
pán starosta s Ing. Helenkou Bohátovou PhD.
dievčatá v krojoch sú
v tomto sprievode
samozrejmosťou. V
poobedných hodinách
v okolí kultúrneho
domu už rozvoniavala kapustnica a po
privítaní vzácnych
hostí z Nitrianskeho
samosprávneho kraja
Dobrá nálada pri príprave
a okolitých obcí, bola
zabíjačka oficiálne
otvorená
gazdiniek. Okolo šestnástej
príhovorom nášho
hodiny bolo žrebovanie tomboly
pána starostu Ing.
a pod taktovkou Podjavorskej
Jozefa Čunderlíka a
cimbalovej muziky sa dobrá nálavystúpením folklórda a zábava niesla celým večerom
až do hlbokej noci. Výťažok z
neho súboru Dolina
piateho ročníka spolupráce orgaz Mane. Sála kultúrnizátorov bol tentokrát venovaný
neho domu praskala
futbalistom a folklórnemu súboru
ako každý rok „vo
Bablnka. Za všetko patrí obrovská
švíkoch“, stoly sa
vďaka miestnym organizáciám,
prehýbali dobrotami
podnikateľom a občanom Mojzeod pečeného mäska,
sova, ktorí sa do príprav aktívne
klobás, jaterníc, až
po vynikajúce koláče zapojili.
-michaelaa zákusky našich

Rekonštrukcia kultúrneho domu
V týchto dňoch práve prebieha čiastková rekonštrukcia nášho kultúrneho domu v Mojzesove. Jedná sa o kompletnú výmenu
sociálnych zariadení, ich obkladu a dlažby. Taktiež sa prerába vstupná hala kultúrneho domu, priestor na odkladanie kabátov, budú
osadené nové vstupné dvere do sály, vchodové dvere a okno pri vstupe. Táto rekonštrukcia by mala našu obec stáť približne 25000
€. Na základe verejného obstarávania si túto zákazku vysúťažila firma Staveg s.r.o., ktorá patrí z dlhodobého hľadiska k jedným z
významných spolupracovníkov našej obce. Nevzhľadné a zastaralé priestory toaliet a chodby KD si už dlhšiu dobu vyžadovali rázny
zásah vo forme prerábky. Už teraz sa nevieme dočkať fotografií z vynovených priestorov. Určite sa o nich zmienime v nasledujúcom
vydaní Žurnálu a dúfam (za nás Mojzesovčanov), že čoskoro sa budeme tešiť aj z rekonštrukcii kuchyne v kultúrnom dome!
-vašeková-
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Mesto Šurany

Rok 2018 sa nesie v Šuranoch v znamení
880. výročia prvej písomnej zmienky o meste

S primátorom mesta Šurany
s Ing. Marekom Oremusom
(na snímke) hovoríme o aktuálnych záležitostiach mesta
v nasledujúcom rozhovore.
o Pán primátor, mohli by ste
zhodnotiť uplynulé tri roky
volebného obdobia, sústreďte
sa hlavne na minulý rok, čo sa
týka investičných akcií v meste,
modernizácie... ?
- Do funkcie primátora mesta
Šurany som nastúpil 9.12.2014
so záväzkami mesta k 1.1.2015
– 330 tis. €. Rok 2015 a schválený rozpočet bol konsolidačný
a vyrovnaný, čiže výdavky sa
rovnali príjmom. K 30.9.2015
boli všetky záväzky vyrovnané.
Počas konsolidačného obdobia
sa administratívne pripravovali
projekty na výzvy z EŠIF: verejné osvetlenie Šurany, zníženie
energetickej náročnosti a rozšírenie MŠ Mostná, zníženie energetickej náročnosti kultúrneho
domu K. Sek, rekonštrukcia
osvetlenia športovej haly. V roku
2016 bola zrealizovaná okružná
križovatka I/64 – pri bývalej
SPTŠ Slovenskou správou ciest
v nadväznosti na rekonštrukciu
privádzača II/580 do Šurian
v celkovej hodnote 800 tis. €.
V roku 2016 bolo zrealizované
a dané do užívania modernizované verejné osvetlenie Šurany
v hodnote 295 tis. €. V roku 2015
bola zahájená a v roku 2017
zrealizovaná a daná do užívania
najväčšia investičná akcia na
území mesta – „Rekonštrukcia

ČOV Šurany a kanalizácia K.
Sek“ v hodnote diela 55 mil. €.
Z finančnej dotácie MPSVaR bol
zrealizovaný „Stropný zdvíhací
koľajnicový systém na uľahčenie
manipulácie s imobilnými klientami Domova Jesienka“ v hodnote 25 tis. €, výmena kuchynských spotrebičov a el. prípojky
v hodnote 35 tis. €. Z finančných
prostriedkov určených na revitalizáciu zelene a parkov v meste
bol vybudovaný „Park na ul. Ž.
Bosniakovej“ s chodníkmi a verejným osvetlením. Revitalizovali sa parkové plochy na ul. M. R.
Štefánika – vybudovali sa nové
chodníky a vysadila sa náhradná
výsadba za vyrúbané stromy,
cca 80 ks. Revitalizácia parku
Hrádockej venuše v N. Hrádku
v hodnote 7 tis. €. Zrealizovali sa
opravy chodníkov a miestnych
komunikácií v meste. Vymenila
sa krytina a časť okien na kultúrnom dome v N. Hrádku v hodnote 40 tis. €. Zrekonštruovala
sa lávka pre peších na sídlisku
MDŽ v hodnote 35 tis. €. Mesto
zakúpilo pre príspevkovú organizáciu Mestský podnik služieb
Šurany vozidlo REDOX na zvoz
komunálneho odpadu v hodnote
170 tis. €, nakladač MERLO
v hodnote 50 tis. €, vysokozdvižnú plošinu MP-20 v hodnote
15 tis. €, vozidlo na zvoz komunálneho odpadu v hodnote
60 tis. €, zametač v hodnote 18
tis. €. V uplynulom roku bolo
spoplatnené parkovanie v centre mesta a bolo zakúpených 5
ks automatov v hodnote 24 tis.
€. Za parkovanie v uplynulom
roku bolo zinkasovaných 60 tis.
€. Zinkasované finančné prostriedky budú investované do
opráv, dopravného značenia a na
činnosť mestskej polície. V uplynulom roku sa pristúpilo k realizácií odhlučnenia Spoločenskej
haly, zrealizovala sa výmena
okien a zateplenie časti haly, rekonštrukcia sociálnych zariadení
a vzduchotechniky v hodnote 35
tis. €. Rozšíril sa bezpečnostný
kamerový systém v hodnote
25 tis. €. Na budove Denného
centre seniorov K. Sek boli
vymenené okná a zrekonštruovaný interiér v hodnote 15 tis.
€. Najkrajší darček pre seniorov

bolo nové DCS
na ul. Hradnej
– rekonštrukcia
budov bývalej
MŠ Hradná.
o Rozpočet pre
rok 2018, aké sú
plány mesta, čo
treba dokončiť,
čo mesto rozbieha..., v akom
duchu sa bude
tento rok niesť
v Šuranoch?
- Rozpočet mesta je najdôležitejší dokument
v hospodárení
mesta, ktorý
schvaľuje najvyšší rozhodovací orgán mesta
a tým je Mestské
zastupiteľstvo.
Na rok 2018 bol
schválený vyrovnaný rozpočet.
Rozvoj a budovanie závisí od
prílevu finančných prostriedkov do mestskej
pokladnice
z podielových
daní a iných
finančných
operácii a príjmov. Čiže ľudovo povedané: „Zakrývať sa
môžeme len s takou perinou, na
akú máme.“ Mesto Šurany bude
podľa schváleného rozpočtu na
r. 2018 hospodáriť so sumou
5 766 721 € a samozrejme plus
financie, ktoré sa podarí získať
zo štátnych dotácii. Prvoradou
úlohou bude získať vhodný pozemok pre výstavbu nájomných
bytov na sídlisku MDŽ a výstavbu 28 b. j. financovaných zo
ŠFRB. Niekoľkoročnou snahou
a zbožným prianím je vybudovanie okružnej križovatky cesty
II/580 pri VÚB, nakoľko to je
cesta vo vlastníctve VÚC – NSK,
záleží jej realizácia od poslancov
VÚC. V tomto roku, ktorý sa
nesie v znamení 880. výročia
prvej písomnej zmienky o meste
Šurany, plánujeme: vybudovanie
bytu krízového bývania, ukončenie rekonštrukcie fasády Mest-

ského úradu, výmena strešnej
krytiny budovy pri Mestského
úradu, rozšírenie parkovacích
miest ul. Tyršova a Komenského,
informačný systém značenia
mesta, rekonštrukcia sobášnej
miestnosti MsÚ, rozšírenie
kapacít MŠ Mostná o 25 žiakov,
pripraviť projekt cyklotrasy
Šurany-Bánov-Nové Zámky
a centrum mesta-TONA, pokračovať v príprave a realizácii
projektu „Rekreačného areálu
TONA“ v zmysle štúdie
a samozrejme riešiť každodennú
problematiky života občanov
mesta.
o Aká je spolupráca mesta
Šurany so spoločenskými organizáciami...?
- V našom meste pôsobí veľa
spoločenských organizácií, ktoré
úzko spolupracujú s mestom
najmä pri organizovaní ve-

pokračovanie na str. 14.

14 Žurnál z našich obcí
rejno-kultúrnych podujatí:
záhradkári /organizácia výstav
a degustácií, podpora a výročné
rokovania/, rybári /súťaže v rybolove ,brigády na ochranu ŽP/,
jazdecký oddiel TJ Slávia (organizácia tradičných dostihov,
každodennej činnosti oddielu/,
všetky športové kluby v meste
/spolupráca pri organizovaní
turnajov, olympiád, súťaží, behu
mestom „Šurianska desiatka“).
o Akú pozornosť venuje mesto
seniorom?
- Mesto Šurany je zriaďovateľom
troch denných centier /Šurany,
Kostolný Sek, Nitriansky Hrádok/ so samosprávami ktorých
aktívne spolupracuje pri organizovaní rôznych podujatí ako

zvýšenú pozornosť aj zabezpečeniu podmienok na poskytovanie
sociálnych služieb. Dnes tieto
vieme poskytnúť odkázaným
občanom v pomerne širokej
ponuke a na slušnej úrovni a to
najmä prostredníctvom Domova Jesienka. V Domove Jesienka
je poskytovanie sociálnych
služieb s celoročným pobytom
zabezpečované pre 60 klientov
podľa schválenej kapacity, z toho
zariadenie pre seniorov má
kapacitu 28 klientov a pre služby
v špecializovanom zariadení
je určená kapacita 32 klientov.
Opatrovateľskú službu zabezpečuje 10 opatrovateliek. Rozvoz
stravy je zabezpečený v priemere 95 obedov denne v meste
a v jeho častiach. Mesto posky-

„...časopis, ktorý osloví občana...”
covných dňoch. V súčasnosti sa
priemerne denne stravuje cca
150 dôchodcov. Na každý obed
mesto poskytuje príspevok, ktorý sa odvíja od výšky dôchodku.
o Podpora školstva a vzdelávania mladej generácie, našich
potomkov, aký je vzťah mesta
k školským inštitúciám....?

zrekonštruované, učebne škôl
dovybavené. V súčasnosti mesto
plánuje postupne zrekonštruovať a zmodernizovať aj priestory
materských škôl, nakoľko sú
v havarijnom stave. Pre skvalitnenie vyučovacieho procesu
mesto zabezpečuje: pravidelné
financovanie prenesených

a originálnych kompetencií,
materiálno technické vybavenie
škôl a šk. zariadení, metodické
usmerňovanie škôl a šk. zariadení, vyčlenenie kapitálových
fin. prostriedkov na mimoriadne havarijné situácie, riešenie
závažných havarijných situácií
prostredníctvom projektov, oceňovanie práce pedagogických
zamestnancov, komunikáciu
samosprávy so školami a šk.
zariadeniami.
pýtala sa: Mgr. Alena JAŠŠOVÁ
foto: Renáta Kozlíková

napr. športovo nenáročná olympiáda seniorov, úcta k starším,
vianočné posedenie dôchodcov.
Denné centrá majú okolo 300
členov a vyvíjajú pravidelnú
činnosť. Pre skvalitnenie podmienok boli v roku 2017 Dennému centru v Šuranoch dané do
užívania nové zrekonštruované
priestory. V meste venujeme

tuje aj podpornú službu - stravovanie fyzickej osobe, ktorá:
nemá zabezpečené nevyhnutné
podmienky na uspokojovanie
základných životných potrieb,
má ťažké zdravotné postihnutie
alebo nepriaznivý zdravotný
stav, alebo dovŕšila dôchodkový
vek. Aj s možnosťou donášky
stravy do domácnosti v pra-

- Mesto Šurany je zriaďovateľom: Základná škola, Bernolákova 35 - 208 žiakov, 14 tried.
Základná škola, SNP 5 – 420
žiakov, 21 tried.
Materská škola,
Mostná 1 – 137 detí,
6 tried + elokované
pracovisko N. Hrádok. Materská škola,
MDŽ 26 – 158 detí,
7 tried. Základná
umelecká škola T.
Sládkoviča, Nám.
hrdinov 10 – 314
žiakov – z toho 187
v individuálnej forme a 167 v kolektívnej forme. Centrum
voľného času, Na
vŕšku 24 – 351 detí.
Kapacita škôl a školských zariadení
v meste je dostačujúca. Priestory
základných škôl,
základnej umeleckej školy a centra
voľného času sú
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„Sme moderná škola s najlepším
umiestnením v rámci novozámockého
okresu,“ hovorí riaditeľka Základnej školy na ulici SNP
v Šuranoch Mgr. Monika Keméňová.

Ak chcete, aby vaše dieťa učenie bavilo a počas povinnej školskej dochádzky malo k dispozícii všetko, čo pre svoj ďalší rast a rozvoj potrebuje, určite ho prihláste do Základnej školy na ulici SNP 5 v Šuranoch.
Škola s vyše 40 žiakmi a 33 pedagógmi je vybavená modernými učebňami s potrebnou technikou a jej súčasťou je i školský klub a školská jedáleň. Riaditeľka tejto školy Mgr. Monika Keméňová, ktorá v tejto funkcii
pôsobí od roku 2014, hodnotí úroveň vzdelávania veľmi vysoko, za čo
vďačí najmä zodpovedným a zanieteným pedagógom s chuťou pracovať
a rozvíjať vedomosti a talent všetkých detí.

V rámci novozámockého
okresu sme z 59 základných škôl obsadili vynikajúce 3. miesto. Až za
nami sa umiestnili veľké
novozámocké školy. Som
vďačná svojim kolegom
za svedomitú práca počas
vyučovania, ale často aj
v mimovyučovacom čase.

o Škola je plne funkčne
vybavená – čo všetko
v nej žiaci popri svojom vzdelávaní nájdu?

- Pokiaľ ide o materiálne zabezbečenie – máme nový nábytok v triedach,
ktoré sú vybavené interaktívnymi tabuľami, notebookmi, tabletmi, resp.
najmodernejšou IKT technikou, špeciálne učebne pre dané predmety
alebo dokonca máme aj učebňu v prírode, vonkajšie detské a multifunkčné ihrisko a novinkou je novovytvorená zelená oddychová zóna
pre deti. Deti u nás majú možnosť študovať anglický jazyk od 1. ročníka
s využitím metódy CLIL, v prípade záujmu i nemecký jazyk. Máme bohatú krúžkovú činnosť a dlhodobú tradíciu i v športovej činnosti. Naši
žiaci sú mimoriadne aktívni, a preto u nás funguje žiacky parlament,
školský časopis či žiacke rozhlasové vysielanie. K dispozícii je tiež školský psychológ ako výchovný poradca a špeciálny pedagóg. Počas roka
pravidelne organizujeme pre našich žiakov a rodičov napr. Európsky
deň rodiny a školy, Vlakom po Slovensku, Fašiangový karneval, Školskú akadémiu, prezentácie žiackych ročníkových projektov, Výlety za
snehom, lyžiarsky kurz, plavecký kurz, školské výlety, školu v prírode,
exkurzie, návštevy predškolákov, Deň otvorených dverí pre budúcich
prvákov, návštevy divadelných a filmových predstavení, takže je toho
veľa.

o Aké sú Vaše ďašie ciele a predsavzatia?

- V blízkej budúcnosti chceme dokončiť vybudovanie krásnej, útulnej
a zároveň funkčnej knižnice, v ktorej budeme realizovať rôzne aktivity
na podporu čitateľskej gramotnosti. Veľmi mi záleží na tom, aby sme
našli finančné zdroje na zrekonštruovanie športovísk v areáli. Atletický
areál už dosluhuje. V súčasnej „mobilnej“ dobe je dôležité dať deťom
priestor na športové aktivity. Naša telocvičňa je v permanencii denne do
večerných hodín, ale veľké možnosti vidím aj vo sfunkčnení vonkajších
priestorov, nakoľko v Šuranoch takýto areál chýba. Verím, že sa nám to
podarí.
pripravila: Maja Májeková

o Ako by ste čo najstručnejšie charakterizovali ZŠ SNP
5 v Šuranoch?
- Sme moderná škola 21. storočia s vynikajúcimi výsledkami
v oblasti predmetových olympiád a športových súťaží, v príprave žiakov na testovania a stredné školy, za čo vďačíme výbornému pedagogickému kolektívu.

o Škola má teda za sebou množstvo úspechov a vydarených projektov. Na čo ste však mimoriadne hrdá
a pyšná?

- Minulý mesiac som požiadala rodičov o vyplnenie dotazníka
o škole (autoevalvácia). Veľmi ma potešili výsledky. 87 % rodičov považuje úroveň výchovy a vzdelávania na našej škole za
výbornú a veľmi dobrú. Za výborné alebo veľmi dobré riadenie
školy považuje 89 % rodičov. V jednom dotazníku bolo napísané: „Moje dieťa veľmi rado chodí do školy, je spokojné, šťastné
a to je pre mňa najdôležitejšie.“ A pre nás je najdôležitejšie, že
sú spokojné deti a ich rodičia. To je spätná väzba, ktorá svedčí
o tom, že naša práca prináša ovocie. Mimoriadne som pyšná na
najlepšie umiestnenie našej školy v jej skoro 50-ročnej histórii.
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Aj v Šuranoch sa plesalo...

Poľovníci sa zišli na XIV. Reprezentačnom
poľovníckom plese v Šuranoch

Dňa 3. februára 2018 sa uskutočnil XIV. Reprezentačný poľovnícky ples v Spoločenskej hale v Šuranoch, ktorý organizovali:
Poľovnícka spoločnosť PSŠ, revír Bažant Šurany a Poľovnícka
spoločnosť Dolina Bánov. Ples má už svoju tradíciu a zúčastnilo
sa ho 300 hostí a to poľovníci z novozámockého, nitrianskeho a
levického regiónu, priatelia prírody, ako i ostatní hostia. „Výnos
z tejto akcie je použitý výhradne na podporu poľovníckych
aktivít, s cieľom zachovania a ochrany, resp. rozvoja genofondu
pôvodnej zveri v našej lokalite,“ hovorí jeden z organizátorov
plesu Ing. Štefan Zadrabaj. Tieto aktivity vo väzbe na životné
prostredie značnou mierou ovplyvňujú celú spádovú oblasť
Nitra juho-východ. „Za dlhoročné pôsobenie v oblasti poľovníctva bolo udelené vyznamenanie „Poďakovanie Devany“

trom poľovníkom z našich radov. Ako každý rok vzdávame
poctu zveri, dodržiavame poľovnícke tradície spolu s ukážkami vábenia zveri Trubačov zo Zvolena a Bratislavy.“ Do tanca
hrala kapela SPODORECHA, úvodné takty dychovka Kesanka
z Bánova a na počúvanie kapela AZ Štýl zo Šurian. Podávali
sa chutné špeciality z diviny a pripravené bolo bohaté občerstvenie. Celý priebeh plesu bol snímaný Nitrianskou televíziou
a profesionálnym fotografom. „Zároveň týmto chceme širokú
poľovnícku verejnosť a sympatizantov poľovníctva srdečne
pozvať na XV. Reprezentačný poľovnícky ples, ktorý sa uskutoční dňa 2.2.2019 v Šuranoch. Na záver môžeme dodať, že náš ples
sa niesol v poľovníckom duchu a pozvaní hostia sa bavili až do
rána,“ uzatvára Štefan Zadrabaj.

Školský ples Gymsu prilákal rekordný počet študentov
Z iniciatívy študentov Gymnázia v Šuranoch
sa konal v piatok 19. januára už 7. ročník
tradičného školského plesu Gymsu. Jeho
organizáciu si každoročne berie pod záštitu
žiacka školská rada, ktorá pozostáva z
predsedov z každej triedy, pod vedením
pána učiteľa Mgr. Martina Blaška. V
priestoroch Spoločenskej haly v Šuranoch
sa na tomto študentskom plese zúčastnilo
180 ľudí – pedagógovia, zamestnanci
školy a samozrejme samotní študenti. Tí
sa hneď v úvode predstavili hodnotným
kultúrnym programom, na ktorom sa
sami podieľali svojím talentom. Prítomní
si mohli pozrieť i vystúpenie folklórneho
súboru Dolina z Veľkej Mane. Ako je na
každom plese zvykom, ani tu nechýbala
pestrá tombola, do ktorej svojimi cenami
prispelo veľké množstvo sponzorov, za čo
im patrí veľká vďaka. Počas celého večera
hral do tanca DJ Silo z Veľkej Mane, preto
sa na parkete šírila dobrá nálada. Tieto
slová potvrdila aj riaditeľka Gymnázia v
Šuranoch Ing. Mgr. Alžbeta Danielová,
ktorá bola z priebehu celého plesu nadšená. „Vládla tu príjemná, typická žiacka

atmosféra s účasťou takmer 70 % všetkých študentov, čo bola doposiaľ najväčšia účasť. Tiež
sa volila kráľovná a kráľ plesu a bolo pekné, že
spolu tancovali a zabávali sa všetci bez rozdie-

lu, či bol niekto prvák či štvrták... Študenti si
to naozaj pekne zorganizovali a som rada, že
to urobili pre našu školu a život mladých ľudí
na našom gymnáziu.“

„...časopis, ktorý osloví občana...” 17

Žurnál z našich obcí

Fašiangové posedenie záhradkárov oslávilo 10-ročnú tradíciu
Plesovú sezónu ukončilo v piatok 9. februára „Fašiangové posedenie záhradkárov“, ktoré organizovala už po desiaty
raz Základná organizácia Slovenského
zväzu záhradkárov v Šuranoch. Spoločenská hala sa v tento večer zaplnila vyše
260 hosťami, ktorým po celý čas hrala
do tanca vynikajúca multižánrová párty
kapela Gin-Tonic. Keď sa netancovalo,
o zábavu sa naďalej starali muzikanti
Peter Sliacky, známy z prvého roční-

ka televíznej šou Zem spieva, a Janko
Zrebný, vychýrený heligonkár z Hodruše-Hámrov. Prípravu jedál si zobrali pod
taktovku študenti zo Strednej odbornej
školy gastronómie a služieb v Šuranoch,
s ktorými majú šurianski záhradkári
veľmi dobrú spoluprácu a i tentoraz zabezpečili chutné jedlo v podobe dvoch
večerí. Kto už raz zažil skvelú atmosféru
na tomto plese, vie, že tombola tu býva
viac ako bohatá. Z 53 cien mohli hostia

vyhrať napríklad LCD televízor, notebook, krovinorez, motorovú pílu, veľký
gril či rôzne víkendové pobyty. Člen
výboru šuriaskych záhradkárov Mgr.
Karol Kliment hodnotí aj tento ročník
veľmi pozitívne. „Myslím si, že to bol jeden z najvydarenejších plesov, ktorý mal
veľmi pozitívne ohlasy. Všetkým sponzorom ďakujeme za bohatú tombolu a
už teraz sa tešíme na budúci ročník.“

Farský ples sa tešil veľkej obľube i tento rok

„Chváľte Pána bubnom a tancom, chváľte ho lýrou a
flautou...“ V podobnom radostnom duchu sa niesol v
poradí 2. ročník Farského plesu, ktorý sa uskutočnil
v sobotu 20. januára v priestoroch Spoločenskej haly
v Šuranoch. Organizáciu celého plesu si na starosť
zobral Farský úrad v Šuranoch spolu s farníkmi, ktorí
nič nenechali na náhodu a všetko pripravili tak, aby
sa každý návštevník plesu cítil príjemne. Súčasťou
každého plesu je dobrá hudba, a preto na parkete
všetkých roztancoval DJ Pa3k a živá hudba Ľudová
hudba Sľák z Bošian. Ku krásnemu spestreniu večera

prispela svojím programom farská mládež a po
chutnej večeri vystúpila chválová skupina Laudamus
z Nových Zámkov, ktorú si s nadšením vypočulo 140
farníkov nielen zo Šurian, ale aj zo širokého okolia.
Lákavou bola i tombola, kde sa okrem rôznych poukážok a praktických vecí do domácnosti vynímala
ako hlavná cena socha Panny Márie. „Na plese vládla
radostná atmosféra a výborná zábava, a nechýbal ani
duchovný rozmer, pretože našaradosť bola od Neho,“
zhodnotil 2. ročník plesu jeden z jeho organizátorov
Pavol Hancko. Príležitosť porozprávať sa a zabaviť
aj mimo kostola naplnil teda tento Farský ples do
bodky.
informácie z plesov pripravila: Mgr. Mária Májeková
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„Silnou stránkou našej školy je nepochybne šport a cudzie jazyky,“
hovorí riaditeľ Základnej školy na Bernolákovej ulici v Šuranoch Mgr. Miroslav Zajíček.

Obyčajná škola s neobyčajnými výsledkami.
Toto o sebe môže povedať Základná škola na
Bernolákovej ulici v Šuranoch, ktorej žiaci sa
hrdia množstvom cien a medailí z rôznych
celoslovenských olympiád a súťaží. Škola
okrem toho ponúka svojim žiakom krásnu
športovú halu, kde nájdu uplatnenie všetci tí,
ktorí sa venujú rozličným športovým aktivitám. Ako hovorí riaditeľ tejto základnej školy
Mgr. Miroslav Zajíček, ktorý zastáva túto
funkciu už štrnásť rokov, škola s 209 žiakmi
nie je orientovaná len na šport, ale aj na
cudzie jazyky. Aj vďaka takémuto zameraniu
ju vyhľadávajú mnohé deti zo Šurian i z okolitých obcí.
o Čo si najviac na Vašej škole ceníte a vážite?
Mám veľmi rád žiakov, preto som i učiteľom,
a veľmi si cením a vážim prístup svojich
pedagógov a ich zodpovednú prácu. Silnou
stránkou našej školy je určite šport a cudzie
jazyky, na ktoré sa snažíme primárne zameriavať. Máme skvelú športovú halu, v ktorej
sa dokážeme realizovať, čím dosahujeme
výborné výsledky. V minulom roku sme boli
vyhodnotení na 1. mieste v rámci okresu
Nové Zámky a tento školský rok sme boli

na 7. mieste v športových a vedomostných
súťažiach. Takisto dosahujeme vynikajúce
výsledky testovania piatakov, ktoré sú nad
rámec celoslovenského priemeru.
o Keď už ste spomenuli hodnotenie žiakov,
tí pred pár týždňami dostávali svoje polročné vysvedčenia. Ako hodnotíte z tohto
pohľadu ich snahu a záujem o nadobúdanie
vedomostí?
- Ak by som to mal hodnotiť, tak veľmi rozdielne. Snaha žiakov o učenie totiž vychádza
z tradície rodiny, či rodičia chcú, aby deti napredovali a vzdelávali sa, ako sa o ne starajú...
Na druhej strane je vidieť už aj tie zanedbané
deti, ktoré stratili motiváciu a vzdelanie pre
ne nemá zmysel. Všetko teda závisí od rodiny, v ktorej dieťa vyrastá. Rodina je základ.
o Aké nedávne úspechy má škola za sebou?
V akom smere žiaci najviac vynikajú?
- Naši žiaci sa zúčastňujú veľkého množstva
olympiád a súťaží. Už v tomto školskom roku
máme úspešnú žiačku z anglického jazyka a
troch úspešných žiakov z geografie, v okresnom kole Šalianskeho Maťka sme obsadili
krásne 3. miesto. Veľmi dobre sa nám však
darilo v predchádzajúcom školskom roku,
kedy sme postúpili až do celoslovenských
kôl. Napríklad v Šalianskom Maťkovi sa
umiestnila naša žiačka na 2. mieste v celoslovenskom kole a v krajskom kole obsadila

1. miesto. V súťaži Hviezdoslavov Kubín sme
vybojovali 2. miesto v krajskom kole, no
úspech sme zaznamenali aj 3. miestom v speváckej súťaži Slávik Slovenska. Tých ocenení
je veľa taktiež v športovej oblasti, keďže naša
športová hala dáva žiakom možnosť vyskúšať
všetky druhy športov. Svoje zastúpenie tu má
napríklad karate, hádzaná, bedminton, florbal... Možno preto do našej školy prichádzajú
i deti z okolitých obcí.
o Ako škola organizujete veľké množstvo
podujatí a zapájate sa do rôznych zaujímavých projektov. Ktoré majú podľa vás pre
školu najväčší význam?
Z projektov by som okrem tých sociálnych,
ktoré sa týkali rekonštrukcie a obnovy školy,
najviac vyzdvihol Infovek. Bol to jeden z najlepších pro- jektov, z ktorého sa nám podarilo zabezpečiť počítače pre školu a Lego
– robotika. V tom sme tiež dosiahli úspechy,
v minulosti 2. miesto na Majstrovstvách
Slovenska.
o Kam chcete, aby škola naďalej smerovala?
- Aj keď teraz je doba, kedy je tých detí pomenej, prial by som si, aby si naša škola udržala minimálne takú úroveň, akú má teraz.
Aby sme si do budúcnosti zachovali najmä
kvalitu a tvorivejšie pristupovali k vyučovaciemu procesu.
pýtala sa: Mája Májeková

ŽURNÁL
www.zurnaly.sk

z našich obcí...

Tel.: 0903 516 499
email: obecnyzurnal@gmail.com
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Obec Hul

Hulské „potešenie zarmútených“

Socha p. Márie v „Kolese“, ktorá stojí blízko hulského kaštieľa patrí k typickým
symbolom našej obce. Štýl sochy má barokovo-klasicistické prvky (rúcho, hlavica stĺpu-korintská). Sochy podobného typu sú aj vo Svodíne, ktoré vyhotovili
kamenárski majstri(pôv.Nemci, kolonisti zo Schwarzwaldu).v r. 1800-1820.
Sprostredkovateľom hulskej sochy p. Márie bol farár Kaprinay, ktorý tu v tom
čase pôsobil(vo farnosti slúžil 34rokov). Stavba sochy sa odhaduje na rozpätie
medzi rokmi 1805-1810. O sochu a jej pôvode sa veľmi zaujímal aj farár Juraj
Holček. Už v zázname z roku 1863 o nej poznačil nasledovné:
„Na filiálke Hul, pred kaštieľom stojí socha p. Márie s nápisom: CONSOLATRIX AFFLIKTORUM (potešenie zarmútených) umiestnená na vysokom
stĺpe. O tej soche som sa dozvedel, že ju dala postaviť manželka prvého Pavla
Motešického (syn Štefana, otec Pavla-teda druhého v rode), zemepána hulského, rodená Bossányi a to z vďačnosti voči p. Márii, že sa jej manžel obrátil na
lepšiu cestu. Najprv totiž viedol neporiadny život a z Motešíc sa často chodil
baviť do Trenčianskych Teplíc. Ona hľadala potešenie u p. Márie a na ňu skla-

dala svoju nádej. Vrúcne sa k nej modlila. Raz,
keď sa modlila, vrátil sa práve kočiš z Teplíc, ale
pána nepriviezol. Opitý pán totiž cestou vypadol z koča a kočiš to nezbadal. Potom ho našli
padnutého medzi skalami a predsa sa mu nič
nestalo. Keď prišiel k sebe a videl čo sa prihodilo,
urobil si predsavzatie, že sa polepší. Toto predsavzatie aj splnil a vďačná manželka dala postaviť
sochu p. Márie v kaštieli v Motešiciach a takú istú
sochu dala spraviť aj na Huli. V roku 1862 ju dal
z vlastných prostriedkov panský úradník Jozef
Mikuláško opraviť, t.j. nanovo zafarbiť a železnou
ohradou ohradiť“.
Nikdy nebudeme s istotou vedieť povedať, čo
viedlo v tom čase ľudí k tomu, aby postavili túto
sochu p. Márii. Čo však vieme je to, že sa navždy
vryla do našich pamätí ako naša súčasť ku ktorej
často obraciame svoj pohľad, či už s vrúcnou
prosbou alebo tichou vďakou.
Citované:
- Z kroniky obce Hul (r. 1972)
- archívu rím.-kat. fary v D. Ohaji.
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Plesová sezóna v obci Hul
označila za veľmi vydarený.
Zábava trvala do skorých
ranných hodín.
Tradičný mládežnícky ples
organizovaný pod záštitou
starostu obce Hul sa konal 10.
februára 2018. Ples sa však
musel zaobísť bez starostu Ing.
P.Guláša, ktorý sa týmto všetkým ospravedlňuje za neúčasť,
nakoľko mal zdravotné problémy. Účasť bola tiež veľmi vysoká (125 osôb), o čom svedčí
i fakt, že to bol už úspešný
15. ročník. Tanečný program
si pripravila skupina VIVA z
Nových Zámkov a taktiež i
na tomto plese vystúpili deti
z Mane, ktoré zožali naozaj
veľký úspech. Do tanca počas
celej plesovej zábavy hrala
kapela Modul. Čerešničkou
celého večera bola tombola.

Bola taká bohatá, že ju museli dokonca rozdeliť na dve
časti zlosovania. Vylosovaný
výhercovia si tak mohli domov odniesť napr.: bicykel,
smartfon, kuchynské spotrebiče pre gazdinky, elektrické
prístroje domácich kutilov,
ďalej módne i bytové doplnky, darčekové poukážky na
kozmetiku, rôzne nákupy,
kadernícke služby a iné. Tieto ceny darovali do tomboly
podnikatelia z Hulu i blízkeho okolia. Za čo im veľmi
pekne ďakujeme!
Prílohu obce Hul pripravila: Mgr. Lucia Jančeková

Tento rok 2018 v mesiacoch
január a február sme v našej
obci mali už dve plesové
príležitosti.
27.janutára 2018 organizovala
ples Základná škola s materskou školou Hul. Celkový
počet plesajúcich bol cez
110 ľudí. Do zábavy im hral
DJ Ernesto. Pri tejto príležitosti si deti z MŠ pripravili
scénku s názvom Pytačky.
Zahanbiť sa nedali ani žiaci zo
ZŠ Hul. Predviedli tanečné i
hudobné umenie. Otvorenie
plesu doplnilo aj vystúpenie
talentovaných detí z obce
Maňa. Tí zaspievali a zahrali
na hudobných nástrojoch viaceré ľudové i moderné piesne.
Riaditeľka ZŠ s MŠ HUL - M.
Kišová zhodnotila, že tento
ples väčšina zúčastnených
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Lovu a lesu zdar!

Škôlkari zo ZS s MŠ Hul v poľovníckej chate.

Poľovnícky úlovok.
Vľavo je I.Bórik (predseda)
Vpravo je R. Mikulec (hospodár)

Poľovníctvo v našej obci má
už dávnu históriu. V starých
archívnych spisoch nachádzame mnohé správy o loveckých revíroch. Dočítame
sa o rôznych povoleniach
na lov či zas prísne príkazy
na ochranu lesa a zvery. V
súčasnosti máme v obci poľovnícku spoločnosť ,,ŽITAVA“ Hul, ktorá pod týmto
názvom pôsobí už od roku
2014. Ich zaujímavú činnosť
nám priblížil aktívny člen
Peter Bórik.
o Čo je vašou hlavnou činnosťou?
- Našou hlavnou a prioritnou činnosťou je starostlivosť o zver a revír, zachovávať normované stavy zvery.
Ďalšou aktivitou je i budovanie a obnova poľovníckych zariadení. Toto všetko

a mnohé iné činnosti sú
organizované vďaka brigádnickej aktivite.
o Udržať celé fungovanie združenia „húlskych
polovníkov“
môže byť náročné. V
súčasnosti máte vraj 20
členov.
- Áno je nás 20. Z toho je
17 aktívnych, 3 sú čestní
členovia, čo znamená, že

sú oslobodení od povinností
člena spoločnosti. Celý chod
spolku riadi päťčlenný výbor
pod vedením hospodára p.
R. Mikulca a predsedom p.
I. Bórika.
o Na záver nám ešte opíšte
aké sú ďalšie aktivity?
- Ak by som to mal stručne opísať, tak poľovnícka
spoločnosť ,,ŽITAVA“ Hul
v priebehu roka pravidelne

organizuje výročné schôdze,
ďalej schôdze výboru, spoločné poľovačky a posedenia, sčítavania zvery a iné.
Okrem toho sme už viac
krát zorganizovali na deň
detí pre škôlkarov spoločnú
opekačku v našej poľovníckej chate.
Ďakujeme za rozhovor a do
budúcnosti prajeme všetko
dobré!

P. Bórik pri aktivitách so svojimi deťmi (Viktorka a Jakubko)
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Pozvánka SČK miestneho spolku Hul
Slovenský Červený Kríž – miestny spolok Hul, pozýva všetkých
členov na výročnú schôdzu, ktorá sa uskutoční 4.marca 2O18

o 14-tej hodine v zasadačke KD HUL. Pri tejto príležitosti bude
prebiehať i každoročný slávnostný zápis do Pamätnej knihy
obce Hul. Tento rok budú ocenení nasledovní darcovia krvi:
- Marek Chudý (10 odberov) –
bronzová plaketa
- Matúš Janček (20 odberov) –
strieborná plaketa
- Juraj Vašek (40 odberov) –
zlatá plaketa
Špeciálny zápis do knihy bude
patriť MUDr. Danici Polákovej za dlhoročné pôsobenie v
oblasti zdravotnej starostlivosti
v obci Hul a za presadzovanie
záujmov SČK v oblasti darcovstva.
Záverom slávnostného popoludnia bude príjemné posedenie
všetkých zúčastnených, pri ktorom sa zhodnotí činnosť spolku
za minulý rok a naplánujú aktivity na nastávajúce obdobie.

Srdečne všetkých
pozývame!
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Obec Lipová

Na slovíčko, pani starostka...

o Pani starostka, ako ste začali rok 2018 a čo by ste pre tento rok
popriali našim čitateľom?

- Tento rok, ako aj už niekoľko predtým, sa v našej obci začal spomienkovým trojkráľovým koncertom Mareka Bednárika a ďalších mladých speváckych i hudobných talentov. Spomienkou na tých, ktorých nám Boh dal, ktorých sme milovali a
skrz nich rástli, až prišiel čas a museli sme ich Bohu vrátiť. A keďže rok sa točí dokola, prišli fašiangy, čas radosti, veselosti, že nám Pán Boh zdravie dal a po hojnosti
nastalo pôstne obdobie, kedy si máme očistiť telo aj dušu. Ak v nás bude tlieť čo i
len malý plamienok dobra, tak verím, že sa rozhorí v obrovský plameň lásky. Veď
nie nadarmo platí, že stačí malé svetielko v tme a už sa nepotkneme. Tak Vám milí
čitatelia tohto regionálneho časopisu prajem, aby vaše srdcia neustále horeli láskou
a spolupatričnosťou.

o Zaujímalo by nás a iste aj občanov, čo vo Vašej obci plánujete v
investičnej oblasti a čo v tej kultúrnej?

- V roku 2018 chceme vybudovať a uviesť do prevádzky multifunkčné ihrisko,
vystavať nový prístrešok k Domu smútku v Mlynskom Seku a opraviť fasádu domu
smútku, odovzdať do podnájmu 8 bytových jednotiek v bytovom dome v Ondrochove a veľa ďalších, ale menších zámerov v oboch častiach obce. Z kultúrnych
podujatí nás najbližšie čaká stavanie májov, „krst“ knihy „Lipová vo fotografii“,
Deň matiek, Deň detí a leto tradične končíme v obci súťažou vo varení gulášu v
Ondrochove. Na jeseň nás čaká Výstava ovocia, zeleniny a kvetov lipovských záhradkárov a potom už tradičné „Stretnutie jubilantov“ a vianočné podujatia. Máme
toho pred sebou dosť a k tomu si vzájomne zaželajme veľa zdravia, chuti do života a
úspešné napredovanie.
otázky: redakcia

Mgr. Tatiana Ölvecká,
starostka obce Lipová

Na fašiangoch sme si našli
krstnú mamu pre knihu o Lipovej

Tohtoročné stavanie mája v Lipovej
bude netradičné, pretože bude spojené s
krstom pripravovanej knihy „Lipová vo
fotografií“, ktorú čerešňovou a lipovou
halúzkou z našej obce pokrstí talentovaná mladá speváčka a heligonkárka
Vlastička Mudríková. Lipovou preto,
lebo je to kniha o Lipovej a čerešňovou
preto, lebo práve Vlastička Mudríková
bude čerešničkou na torte v predvečer
prvého mája v Lipovej. Lipovčanom
učarovala svojím prvým vystúpením
na fašiangoch v Lipovej, a tak si ju budeme môcť vypočuť opäť 1. mája 2018 o
14:00 hod. v centre obce Lipová. Tešíme
sa na Vás.
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Prvá zabíjačka v Ondrochove a „Retro“ zabíjačka v Lipovej

Ako futbalová jedenástka
sa zdatní chlapi z Lipovej
rozbehli po verejnom
priestranstve pri kultúrnom dome, keď nečakane
sviňa vzala nohy na plecia.
Takto sa začína fašiangový
príbeh a píše sa rok 2018.
Sviňa najskôr otriasla
Karolovým prstovým
kĺbikom, na ktorom ju
mal „poistenú“, potom
prekonala ďalšie prekážky, ktoré sa jej postavili
do cesty a namierila si
to rovno za obecnú garáž. Keďže Karolko sa spamätal z prvotnej bolesti a má za sebou
už nejaké tie mediačné skúsenosti, pohovoril si s milou sviňou za garážou medzi štyrmi
očami a vidina tzv. prúseru sa rozplynula tak, ako predtým vidina zabíjačkových špecialít. Ich vôňa sa totiž o chvíľu šírila po celom okolí a najmä v nedeľu, kedy do Lipovej
zavítali heligónkári, aby vytvorili pravú fašiangovú náladu v kultúrnom dome v Lipovej.
Záhradkárska kapela Lipovčanka privítala svojich hostí – Nitriansku heligónku, manželov
Turbovcov, Černíčanku a čerešničkou v tomto prípade na fašiangovej šiške bola mladá
talentovaná a krásna deva zo Skalitého Vlastička Mudríková. Prítomní sa do nej okamžite
zamilovali a získala si srdcia všetkých generácií. O tom, že ľudová hudba je chytľavá, sa
mohol presvedčiť každý v sále. Zabíjačkové dobroty boli vynikajúce – Slavko Mikulec a
Karolko Keméň ich v oboch častiach obce s láskou pripravili pre fajnšmekrov zabíjačkových špecialít. Samozrejme, že im pomáhalo niekoľko desiatok dobrovoľníkov, za čo
všetkým, ktorí pomohli s tohtoročnými fašiangami v Ondrochove i v Mlynskom Seku,
patrí obrovské poďakovanie. A tie naše šiškárky opäť nesklamali a vyše tisícšesťsto šišiek
prešlo ich rukami. V Ondrochove bola zabíjačka po prvýkrát a o zábavu sa postarala naša
záhradkárska kapela Lipovčanka. Jedla, pitia bolo dosť a keďže sme museli doložiť stoly
a stoličky, zrejme aj zábava sa vydarila. Môžem vyjadriť jeden krásny postreh z týchto
fašiangových podujatí, že tohtoročné fašiangy skutočne spojili obe časti obce a to považujem za dobrý signál pre našu dedinu.

Pomáhajú si navzájom...

Lipovskí záhradkári a klienti ZSS „Lipka“ Lipová niekoľkokrát počas
minulého roka nasadli do áut a vybrali sa do Nitry, aby v areáli Agrokomplexu Nitra pomohli predsedovi Slovenského zväzu záhradkárov
z Prešova Ing. Jakubekovi pri čistení zanedbaného ovocného sadu. On
im na oplátku poskytuje cenné rady pri ošetrovaní ovocných stromkov,
pri ich očkovaní, vrúbľovaní, pričom sa neštíti praktických ukážok v
lipovských záhradách pre širokú verejnosť. Tak sa s tými radami, ktoré
od neho lipovskí záhradkári obdržali pre nastávajúce obdobie, radi
podelíme so všetkými milovníkmi záhradky:
- v mesiacoch marec, apríl pokračujeme vo výchovnom presvetľovacom a zmladzovacom reze jadrovín, kôstkovín a drobného ovocia;
- pri výchovnom reze ovocné stromčeky vysadené na jeseň na jar hlboko skrátime, to znamená výhonky skracujeme na 2 - 4 púčiky;
- výchovný rez uplatňujeme aj ďalšie dva roky tak, že jednoročné prí-

rastky skracujeme o 1/3, čím zabezpečíme dobré rozkonárenia;
- pri presvetľovacom reze od štvrtého roku pestovania už jednoročné
výhonky neskracujeme, ale režeme na prevod;
- pri zmladzovacom reze sa snažíme výšku korún na ovocných stromoch znížiť tak, aby sme dosiahli dobrý rast a rodivosť konárov;
- pri kríčkových ríbezliach ponechávame najviac 10 - 12 konárikov tak,
aby sme nemali staršie ako štvorročné drevo;
- pri stromčekových tvaroch ríbezlí a egrešov ponechávame len 5 - 7
konárikov;
- jahody najviac pestujeme tri roky, v spone 70 - 80 x 30 - 40 cm, všetky
ostatné trsy v medzi riadkami odstraňujeme;
- ovocinársku časť záhradky vyhnojíme granulovanými viaczložkovými granulami, ktoré rozhodíme najmä po obvode koruny stromov;
- pokračujeme v preštepovaní menej kvalitných odrôd, vrúbľujeme ich
za kôru;
- podpníky o priemere približne ceruzky vrúbľujeme spojkovaním;
- proti chorobám a škodcom pred kvitnutím používame dostupné
fungicídy a insekticídy;
- pokračujeme vo vegetatívnom rozmnožovaní
odrezkami, potápaním a
nakopcovaním;
- stratifikované kôstky
broskýň, marhúľ a ďalších
ovocných drevín prezimované v pivniciach
vysievame na záhony;
- pôdu okolo stromčekov a krov hrabličkami
urovnáme, čím šetríme
pôdnou vlahou.
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Z našich obecných podujatí
Trojkráľový spomienkový koncert
Maskotová show pre deti

Ocenení darcovia krvi
Trojkráľová korčuľovačka

Svätenie betlehemov na výstave
Lipovský betlehem

Uvítanie najmenších - december 2017

Výstava betlehemov – živé
barančeky potešili deti

Výstava betlehemov
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Na návšteve u Jozefa Hlavatého

V Lipovej nájdete vajcia
rôznych veľkostí a tvarov

Náš spoluobčan pán Jozef Hlavatý st. je zberateľom kraslíc, ktoré majú svoje príbehy.
Keďže nám umožnil nahliadnuť do svojej zbierky kraslíc, pri tejto príležitosti sme ho aj
„vyspovedali“.
o Jožko, ako ste sa k tejto záľube v zbieraní kraslíc dostali?
- Začalo to chovom zvierat, pri chove veľkého druhu hydiny: 30 druhov bažantov a 15
druhov hydiny mi pri liahnutí zostávalo veľké množstvo čistých vajec. Keďže zbieram veľa
vecí (betlehemy, taniere), tak nemohli medzi mojimi exponátmi chýbať ani kraslice.
o Aké najzaujímavejšie kraslice sa nachádzajú vo vašej zbierke?
- Medzi najzaujímavejšie patria vajcia Emu hnedého, ktoré som liahol a keďže po dvoch
mesiacoch pobytu v liahni som zistil, že vajíčka sú neoplodnené, tak som ich opatrne
vŕtačkou navŕtal na obidvoch koncoch, kompresorom som vyfúkol obsah a posunul čipkárke, ktorá ich vyzdobila. Ďalším zaujímavým exponátom sú vajcia Nandu Pampového
juhoamerického, ktoré majú tú výhodu, že sa dajú presvietiť a tak sa dá zistiť, či je vajíčko
oplodnené. A keďže zubárska brúska sa dá využiť aj inak, než k čomu je určená, vznikli
krásne „dierované“ vyzdobené vajcia. Najväčšie vajce v mojej zbierke kraslíc je z Pštrosa
afrického a dosahuje veľkosť 20 slepačích vajec. Pri neporušenom obale udrží hmotnosť
dospelého človeka. V mojej zbierke sa nachádza do 100 kusov exponátov
- slepačích, kačacích, husacích, pávích, bažantích a spomínaných troch
druhov pštrosov, na výzdobu ktorých boli použité rôzne techniky zdobenia.
o Tak to je ozaj pozoruhodné a Jožkovi Hlavatému želáme veľa zdravia a ešte veľa nových exponátov v jeho zbierkach. Na rozlúčku nám
pán Jožko Hlavatý prezradil, prečo je čaj najhlúpejší nápoj na svete?
- Varí sa, aby bol teplý. Chladí sa, aby bol studený. Sladí sa, aby bol sladký. A kyslí sa, aby bol kyslý.

Spoločenská kronika obce Lipová
od septembra 2017 – do januára 2018
Narodili sa:

Noel Lauro.........................................september
Alex Hubina......................................september
Eliška Vadkertiová................................ október
Ema Mačugová..................................... október
Terézia Dóžová................................. november
Vivien Kollárová............................... november

2017
2017
2017
2017
2017
2017

Uzavreli manželstvo:

Andrej Jilly – Alena Gedaiová................................. október 2017
Ľuboš Köböl – Margita Mihálová........................... október 2017
Stanislav Hambalko – Mária Kubatková...................január 2018

Opustili nás:

František Rendvanský...................... .† október
Mária Hrušková............................ .† november
Mária Andelová............................. † december
Milan Kanás................................... † december
Štefan Skočka................................ .† december
Ján Cucor........................................ † december
Peter Štefánik....................................... † január
Ján Zimula............................................ † január

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2018
2018
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Kamarátske pôžičky sú vyhľadávané,
ale aj nebezpečné...

Každý z nás sa určite dostal
v živote do situácie, kedy
súrne potreboval na niečo
peniaze navyše mimo
bežných výdavkov. Zväčša
vtedy nastáva tá chvíľa, kedy
sa rozhodneme peniaze
si požičať. Niektorí volia
pôžičku od banky (alebo
iných subjektov). Proces
schvaľovania pôžičky je v
banke formálny, komplexný,
dlhší, banka detailne skúma
príjem, výdavky, schopnosť
splácať, celkovú bonitu žiadateľa o pôžičku. A nikdy nie
je 100% isté, že banka pôžičku naozaj poskytne. V prípadoch, kedy potrebujeme
peniaze prakticky zo dňa na
deň, je táto možnosť zdĺhavá
a neistá. A to nehovoriac o
úrokoch.
Niektorí ľudia ale v prípadoch, kedy (súrne) potrebujú
preklenúť dočasnú finančnú
situáciu, resp. vykryť zvýšené
výdavky, sa rozhodnú
požičať si od rodiny,
kamarátov, známych. Oproti
bankám je táto možnosť síce
rizikovejšia, ale jednoznačne
rýchlejšia, jednoduchšia a
neformálnejšia. Veď predsa
s kamarátom alebo rodinným príslušníkom si vieme
dojednať výhodnejšie a
lepšie podmienky splatenia
pôžičky. Dohodne sa výška
pôžičky, spôsob a termín
splatenia. Výhodou takýchto

pôžičiek je,
že si medzi
sebou môžu
ľudia dojednať také
pravidlá, aké
vyhovujú im
dvom (čo
sa spôsobu,
výšky a termínu splácania týka,
opadá tu
predpísaná
stanovená
striktnosť
splácania).
Všetky tieto
dojednania by mali byť
samozrejme spísané aj v
papierovej podobe a podpísané obidvomi účastníkmi.
Aby boli pravidlá jasné. V
ideálnom prípade dlžník
pôžičku riadne a včas spláca
v zmysle dohody. Nie sú
žiadne komplikácie, všetko je
v poriadku.
Môže ale nastať situácia, že
dlžník sa z nejakého dôvodu
dostane do omeškania.
Niekedy si dlžník myslí, že
ak dlhuje kamarátovi, bratovi, sestre, otcovi, mame,
strýkovi, prípadne inému
známemu, môže si dovoliť
nejaké omeškanie. Poprosí o
trpezlivosť a prisľúbi splátku
uhradiť. Stať sa to môže pomerne bežne, situáciu to ešte
nejako zvlášť nekomplikuje.
ALE. Čo v takom prípade,
keď dlžník svoj dlh, pôžičku
nespláca dlhodobo? Vtedy
nastáva situácia, že veriteľ
(ten, ktorý požičal peniaze,
poskytol pôžičku) začne
dlžníka pravidelne vyzývať,
aby začal svoj dlh riadne
splácať. Ak sa platby zo strany dlžníka neobnovia, veriteľ
môže využiť rôzne formy
uplatnenia svojho práva,
napr. súdnou cestou formou
vydania platobného rozkazu.
Tu ale treba rátať s tým, že
vzťahy medzi účastníkmi
(kamaráti, známy) sa zhoršia,

medzi rodinnými príslušníkmi sa môže trvale narušiť
rovnováha v rodine. Okrem
toho sa výška dlhu navýši o
právne služby, rôzne poplatky, úroky, súdne trovy, ...
Ďalšou z možností veriteľa je
obrátiť sa na MEDIÁTORA. Je
pravdepodobné, že v tomto
štádiu sú už vzťahy medzi
obomi účastníkmi viac-menej naštrbené, vzniká medzi
nimi spor a vytvára sa medzi
nimi „priepasť“ . Peniaze sú
veľmi háklivá téma. Možnosť
urovnania finančného sporu
prostredníctvom mediácie
môže byť prínosné pre obidvoch účastníkov. Mediátor
môže pomôcť opätovne
nadviazať komunikáciu
medzi účastníkmi, môže
im pomôcť dojednať nové
pravidlá, dohliada na priebeh
stretnutí, koriguje vzťahy
medzi účastníkmi a pomáha
stranám „vyjednávať“ medzi
sebou bez hádok a urážania.
V prípadoch, kedy nie je
prínosné vzájomné stretnutie oboch účastníkov, konajú
sa stretnutia oddelene.
Počas mojej praxe som riešila viaceré prípady pôžičiek
medzi rodinnými príslušníkmi a známymi. Ako príklad z
praxe môžem uviesť riešenie
takého sporu medzi dvomi
sestrami. Sestra Magda
požičala sestre Lenke peniaze v hodnote približne
3.000€. Detaily pôžičky a
spôsob jej vrátenia si medzi
sebou jasne dohodli. Prvý
polrok bolo všetko v poriadku, Lenka pôžičku sestre
Magde riadne a včas splácala. Po polroku ale Lenka
prišla o prácu a pôžičku
sestre prestala splácať. Sestra
Magda ju niekoľkokrát vyzývala, aby pôžičku splácala
aspoň v nižšej sume naďalej.
Lenže Lenka nezačala splácať
ani po tom, čo si opäť našla
novú robotu. Dovtedy dobrý
vzťah medzi sestrami začal
mať vážne trhliny, sestry sa

prestali rozprávať, prestali sa
spolu stýkať, začali sa navzájom v rodine ohovárať. Keď
už to bolo naozaj neúnosné,
Magda ma oslovila so žiadosťou o pomoc a doriešenie
sporu prostredníctvom
mediácie. Po mojom oslovení
Lenka s mediáciou súhlasila,
ale trvala na oddelených
stretnutiach. Mediácia v
tomto prípade trvala 1,5
mesiaca. Počas týchto oddelených stretnutí sa sestry
dohodli na novej upravenej
výške dlhu, dohodli si nové
podmienky (ktoré nahradili
tie staré) a platby sa obnovili.
Bonusom v tomto prípade
bolo, že obe sestry mohli bez
stresov a v kľude vysvetliť
svoje pohnútky. Vzťahy sa
medzi sestrami vďaka mojej
pomoci Mediátora stabilizovali a obnovili kontakt
medzi sebou.
Je zbytočné polemizovať o
tom, či majú ľudia odložené
finančné rezervy a našetrené
úspory. Niekedy sa v živote
vyskytnú také okolnosti,
ktoré nás donútia minúť všetky naše finančné úspory.
Napriek tomu sa ale problém
nepodarí vyriešiť, situácia
ostáva problémová, financie
sú vyčerpané. Doriešenie
takýchto sporov prostredníctvom mediácie by malo
byť vnímané ako ústretový
krok. Mediátor môže byť pri
ich riešení nápomocný pre
obidve strany.
Koniec koncov, ako hovorí
aj staré príslovie „Kamaráti
buďme, ale dlhy si plaťme“.
Mgr. Ildikó Veronika Regendová

Certifikovaný mediátor

Ministerstva spravodlivosti
Hlavná 39/20 (budova Allianz)
927 01 Šaľa
Mobil: +421/944 369 517
E-mail: info@mediatorsala.sk
Web: www.mediatorsala.sk
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okienko veterinára - okienko veterinára - okienko veterinára

Pozor na to, čo dávate žrať svojim
štvornohým miláčikom!

Rada by som začala známym tvrdením, že
pes je mäsožravec. To platilo pred mnohými rokmi. Dnes je tomu už inak. Tráviaci systém psa sa časom prispôsobil
aj rastlinnej potrave. Napriek tomu sú
rovnako citliví na otravu jedlom a nie je
úplne správne kŕmiť ich bežnou ľudskou
stravou. Spomeniem zopár potravín, ktoré
doma máte a pritom možno ani neviete,
že pre chlpáča môžu byť toxické. Prvá z
nich je čokoláda. Obsahuje látky známe
ako metylxantíny, na ktoré psy a mačky
reagujú veľmi citlivo. Príčinou je, že ich
žalúdok nedokáže tieto látky rozložiť,
narozdiel od toho vášho. Už do niekoľko
hodín po požití tejto sladkosti nastupuje hnačka, zvracanie, kŕče a nízky krvný
tlak. Ďalšou skrytou hrozbou je hrozno a
hrozienka. Hoci doteraz nie je známy ich
mechanizmus účinku na psa, jedno je isté,
že aj malé množstvo môže spôsobiť vážne obličkové zlyhanie. Príznaky sú zo začiatku nešpecifické. Prichádza zvracanie,
hnačka, kŕče a apatia. Podstatné je rýchlo
vyhľadať pomoc veterinára. Čím skôr je
započatá liečba, tým má váš miláčik väčšiu šancu na rýchle zotavenie sa. Cibuľa
a cesnak sú nebezpečné hlavne pre psov
a mačky, ktorým je podávaná ľudská strava alias odpadky z kuchyne. Tieto dve na
prvý pohľad nevinné potraviny spôsobia
rozpad červených krviniek. Nasledujú prí-

prvé sa objaví známe zvracanie a hnačka, poškodenie obličiek a pečene. A čo
ľudské lieky? Pomáhajú nám, tak prečo
by nepomohli aj im? Vedeli ste, že paracetamol obsiahnutý v liekoch proti bolesti
môže byť pre mačky smrteľný?
V prvom rade si treba uvedomiť, že zvieratá majú iné dávkovanie ako ľudia nehovoriac o tom, že mnoho liekov je pre ne
toxických. Preto nikdy nepodávajte ako
prvú pomoc vaše lieky z lekárničky bez
toho, aby ste sa predtým poradili s veterinárnym lekárom. Pre vašich miláčikov sú
k dispozícii bezpečné lieky vyvinuté špeciálne pre nich. V zásade platí, že to, čo je
dobré pre vás, nemusí byť dobré aj pre ne.
Preto nabudúce dávajte pozor, na čom si
váš štvornohý priateľ pochutnáva.

znaky ako slabosť, zvracanie a sťažené dýchanie. Hrozba však neprichádza iba zo
strany potravín, ale aj izbových rastlín. Pri
psoch nie je možno problém, horšie je to
s mačkami. Mnohokrát ich nič nezastaví a
spravia si bufet priamo v črepníku. Dávajte však pozor. S určitosťou im nedovoľte
konzumovať rastliny ako aloe vera, ktoré
mačkám nenávratne poškodzuje obličky.
Difenbachia, fikus, filodendron, vianočná
ruža, dracena, juka a papraď predstavujú tiež potenciálne nebezpečenstvo. Ako

Veterinárna ambulancia,
MVDr. Petra Michalíčková,
Komenského 34, Šurany

Tel. kontakt: 0902 095 257,

e-mail: mvdr.petrasvajdova@gmail.com
facebook: Veterinárna ambulancia Šurany

Keď chcete zabodovať v rodine a u priateľov, tak
jedine s dobrotami od Kataríny Filovej...

Objednávky: kedykoľvek osobne v cukrárni, alebo telefonicky:

Horné Saliby - 031/785 2473
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Obec Rastislavice

Vážení spoluobčania a priaznivci našej obce,
pevnou nohou už kráčame rokom 2018 a minulý rok je nenávratne preč. Pre niekoho bol úspešný, pre niekoho menej. Pri
obzretí sa za rokom minulým z pohľadu obce si dovolím skonštatovať, že bol pre obec v mnohých veciach úspešný, aj keď tieto
úspechy sú ohraničené financiami, s ktorými obec môže disponovať. Podarilo sa nám zrekonštruovať a zmodernizovať verejné
osvetlenie, ktoré prinesie úsporu elektrickej energie. Pred školou
sme vybudovali parkovisko a v budove školy opravili a vymenili kotol na kúrenie. Neustálym kosením, odnášaním odpadu,
orezávaním stromov, v zime odpratávaním a odhŕňaním snehu
z miestnych komunikácií, vybudovaním prístupovej cesty k
bytovkám, sa snažíme vytvoriť pre našich občanov vhodné podmienky na pohodlný život v našej obci. Za budovou Obecného
úradu sme skultúrnili areál dvora, postavili plot a vybudovali
parkovisko pre autá zamestnancov úradu, aby sa uvoľnilo parkovisko pred budovou pre návštevníkov Obecného úradu a pošty.
V roku 2018 by sme chceli pokračovať v aktivitách, majúcich
za cieľ zveľaďovanie obce na prospech všetkým občanov. Ak
budeme úspešní v získaní dotácie, chceli by sme zrekonštruovať
kultúrny dom, takisto budeme pokračovať v revitalizácii areálu
pred školou a hlavne začať s budovaním nových a opravami už
existujúcich chodníkov v obci. Je toho dosť, čo by sme chceli pre
obec a občanov spraviť, ale dôležitá je finančná stránka. Takisto

nezabúdame ani na kultúrno-spoločenský život,
ktorý nás reprezentuje
aj v okolitom regióne a
vytvára pohľad na našu
dedinu ako na obec, kde
to proste žije. Rok 2018
je i rokom komunálnych
volieb a ja želám nielen
sebe, ale všetkým starostom a poslancom, aby
sme pozitívne uspeli pri
bilancovaní uplynulého
volebného obdobia.
Želám všetkým priaznivcom Rastislavíc radosť zo života a vieru v to, že zlé sa Vám
podarí vždy prekonať a opäť vo vašom živote bude svietiť slnko.
Treba sa inšpirovať prírodou, kde vždy zvíťazí teplo nad zimou a
svetlo nad tmou. Želám Vám a nám spoločne, aby sme zrealizovali ciele, ktoré sme si predsavzali a tých zamračených dní v
našich dušiach, bolo čo najmenej.
Miroslav Juhász, starosta obce

Vidiecka univerzita na domácej pôde

Vidiecka univerzita seniorov
Život staršieho človeka v dnešnej učiacej sa
spoločnosti je ovplyvňovaný nielen zmenami
v nej, ale aj mnohými skutočnosťami a udalosťami, s ktorými sa denne stretáva. Tieto
vplyvy ho nútia prispôsobovať sa a súčasne aj
formovať nielen osobnostne, ale sa aj rozvíjať
intelektuálne. Vzdelávanie v každom veku je
dnes už samozrejmosťou pre mnohých z nás
a práve preto sa rozhodla predsedníčka Klubu dôchodcov Mgr. Gabriela Kuklišová dať
rastislavickým seniorom nad 55 rokov možnosť prevetrať si mozgové závity a pritiahnuť
do Rastislavíc Univerzitu tretieho veku. A
tak sa v októbri minulého roka v zasadačke
Obecného úradu slávnostne začal prvý vzdelávací cyklus „Kvalita života seniorov“, ktorý
je súčasťou záujmového vzdelávania seniorov.
Túto tzv. Vidiecku univerzitu organizuje

Slovenská poľnohospodárska univerzita v
Nitre a jej zástupkyňa doc. Mgr. Ing. Danka
Moravčíková, PhD v Rastislaviciach ocenila
záujem starších o štúdium a zmysluplné
využívanie ich voľného času. Zapojilo sa
vyše dvadsať seniorov, ktorí dostali pracovné
zošity na štyri témy: 1. Sociálne služby pre
seniorov, 2. Bezpečné a kvalitné potraviny,
3. Výživa a zdravie seniorov a 4. Choroby
a prevencia. Tieto vypracovávali postupne
počas dvadsiatich hodín na 10 stretnutiach.
Koordinátorkou vzdelávania bola spomínaná
Mgr. Gabriela Kuklišová, ktorá týmto vlastne
aj na dôchodku pokračovala vo svojom životnom poslaní – učiteľstve. Jej postarší študenti
poctivo chodili do kultúrneho domu, kde
vzdelávanie prebiehalo a pozorne vnímali
prednášajúce témy. Pochvaľovali si, že sa

Na fotografii G. Kuklišová
a D. Moravčíková
nielenže dozvedeli veľa nového a poučného,
ale boli spokojní aj s podporou a povzbudzovaním zo strany ich rodín. Motiváciou pre
štúdium bola aj vidina slávnostného ukončenia, ktoré sa konalo na pôde univerzity v
Nitre. Tu z rúk pani docentky Moravčíkovej
dostali certifikát a okrem toho boli pozvaní
na benefičný koncert „Vianočný dar SPU“.
Pre rastislavických seniorov to boli také malé
promócie. My mladší sme hrdí na našich
starších spoluobčanov a hrdí sme aj na to,
že možnosť študovať na Univerzite tretieho
veku doma - v obci je raritou. A práve malé
Rastislavice túto neštandardnú možnosť
svojim dôchodcom zabezpečujú.
Mgr. Mária Derďaková
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Záver roka v Rastislaviciach
Posledný mesiac v roku patrí medzi tie najkrajšie čo sa týka
spoločenského života v obci. Začiatok už tradične patril Mikulášskej slávnosti, počas ktorej medzi deti zavítal Mikuláš s
anjelom a čertom. Žiaci miestnej školy si pre návštevu pripravili
krásny program a za to boli odmenené balíčkami so sladkosťami. Po programe už pristupovali všetky deti k Mikulášovi a
niektoré mu aj povedali básničku. Každé dieťa okrem balíčka
dostalo voľnú vstupenku do Themalparku Poľný Kesov, za čo
vedeniu kúpaliska v mene detí ďakujeme.
Vyhľadávanou decembrovou akciou v Rastislaviciach sú tradičné Vianočné trhy, ktoré sa konali počas druhej adventnej soboty
a už tradične ich organizuje občianske združenie MÁME RADI
RASTISLAVICE. Na trhoch predávalo viac ako tridsať predajcov výrobky vlastnoručne vyrobené väčšinou s vianočnou
tematikou.
Okrem
nákupov
si návštevníci mohli
v bufete
pochutnať na
kapustnici,
pečených
klobáskach,
Vianočné trhy
punči a
vianočných
koláčikoch.
Súčasťou
trhov bola
„Pošta pre
Ježiška“, v
rámci ktorej
deti kreslili
Vianočný koncert Kantáty
obrázky
so svojim
vianočnými
želaniami.
Vyžrebovanému víťazovi darček
odovzdala
riaditeľka o.z.
MRR Janka
Rastislavický Silvester
Králiková. A
práve jej a jej
tímu patrí vďaka za akciu s pravou vianočnou atmosférou.
Klub dôchodcov Rastislavice tiež prispel zorganizovaním
umeleckého vianočného posedenia. Pri poézii, koledách a
vianočných piesňach v podaní šurianskej Kantáty si prítomní
pripomenuli blížiace sa Vianočné sviatky a naladili sa na ich
prekrásnu atmosféru.
Skutočne výnimočnú a krásnu bodku za kultúrno – spoločenskými akciami v roku 2017 dalo v Rastislaviciach dramaticko –
hudobné pásmo „Rok na dedine“. Vianočný darček pre všetkých
milovníkov divadla, zvykov a tradícií pripravilo Miestne kultúr-

ne stredisko v spolupráci so speváckym súborom „Rastislavická
konopa“. V predstavení sa striedali scénky opisujúce jednotlivé
udalosti, zvyky a tradície, ktoré sú súčasťou života dediny a
rodiny počas roka, s tematicky ladenými slovenskými ľudovými pesničkami. Starosta obce Miroslav Juhász ocenil hercov aj
spevákov so slovami: „Tradícia neznamená uchovávať popol, ale
odovzdávať plameň.“ Najbližšie odohrajú toto predstavenie 17.
marca 2018 v Ivanke pri Nitre na pozvanie Miestneho spolku
Matice slovenskej.
Rastislavický Silvester 2017
Oslavy Silvestra a príchodu Nového roka prebehli v našej obci
v znamení veselej nálady s priateľskou, priam rodinnou atmosférou. Obec sa rozhodla všetkým dať príležitosť stráviť koniec
roka v spoločnosti priateľov v pohodlí a teple v priestoroch Kultúrneho domu.
Tu boli pre nich
pripravené stoly,
hudba, šampanské, kapustnica
a neodmysliteľný ohňostroj.
Organizátorom
bola Obec v
spolupráci so
Rastislavický Silvester
speváckym
súborom Rastislavická konopa,
členky ktorej
navarili pre
všetkých chutnú
novoročnú
kapustnicu.
Okrem bufetoMikuláš v Rastislaviciach
vého občerstvenia sa podával
tradičný punč.
Deťom, patril
začiatok osláv
a aby mohli ísť
do postele skôr,
bol pre nich o
21.oo hodine
odpálený malý
Rok na dedine
ohňostroj. Potom už za spevu
Konopy a tanca zabávajúcich sa, prišlo polnočné odpočítavanie
posledných sekúnd roka 2017. Pán starosta zaželal prítomným
úspešný nový rok 2018 a všetci si pripili šampanským, vypustili sa balóny šťastia a nad Rastislavicami sa rozhoreli iskričky
polnočného veľkolepého ohňostroja. Po stiskoch rúk, objatiach,
bozkoch a srdečných prianiach, zaznela slovenská hymna, na
znak toho, že Rastislavičania sú hrdí Slováci, ktorí dúfajú, že do
nového roka vykročili tou správnou nohou a rok 2018 bude pre
všetkých dobrý, šťastný a nikomu nedá dôvod na smútok.
Marika Derďaková
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Rastislavické fašiangy

Batôžková zábava
Pochovávanie basy síce v Rastislaviciach nie
je tradíciou, napriek tomu si rastislavičania
prídu počas fašiangov na svoje a pred dlhodobým pôstom majú viac príležitostí zabaviť sa.
Jednou z nich je fašiangová zábava a ďalšou
zasa tradičný rodinný karneval. Obe akcie sú
obľúbené a každoročne sa ich zúčastňuje veľa
ľudí všetkých vekových kategórií.
Fašiangová „batôžková“ zábava sa konala v
piatok 26.januára 2018 v Kultúrnom dome v
Rastislaviciach pod organizačnou taktovkou
Klubu dôchodcov (KDR) a „batôžková“ znamená, že každý si priniesol občerstvenie podľa
vlastnej chuti. Akcia sa organizátorom vydarila nad očakávanie, zábava bola skutočne „zábavná“, pestrá a veselá. Určite k tomu prispel
vynikajúci DJ Rudo Sládeček nielen výberom
piesní, ale aj sprievodným vtipným slovom a
zaujímavými kostýmami, ktoré dopĺňali jeho
choreografiu slova a hudby. Úsmevnú náladu
navodil v úvode svojim programom spevácky
súbor RASTISLAVICKÁ KONOPA, ktorej
členky Helena Póšová a Oľga Gubišová zahrali
vtipnú scénku. Ich výkony vyvolávali smiech a
potom už spev súboru dal celej zábave pravú

fašiangovú náladu. Za svoj výkon
od pána starostu dostali výslužku
v podobe slaniny a fľašky pálenky.
Žrebovanie tomboly bolo nielen
napínavé, ale aj úsmevné. Za bohatú tombolu poďakovala všetkým
sponzorom predsedníčka Klubu dôchodcov Mgr. Gabriela Kuklišová a
tiež vyjadrila spokojnosť priebehom
zábavy, na ktorej sa zabávali starší
aj mladší. A veru spokojní mohli
byť všetci členovia KDR, ktorí jej s
organizáciou pomáhali. Pre zabávajúcich pripravili ďalšiu
viac ako vydarenú akciu,
ktorej zmysel
spočíva v tom,
že aspoň na
chvíľu majú
ľudia možnosť
zabudnúť na
každodenné
starosti.
Trošku z iného súdka bol
tradičný karneval, ktorý
sa konal hneď
na druhý
deň v sobotu.
Karneval má prívlastok rodinný, pretože
cieľom organizátora – Miestneho kultúrneho
strediska v Rastislaviciach je ponúknuť rodičov a deťom spoločne strávený čas. Deti sa
tešia, keď vidia svojich rodičov v maskách a aj
keď dospeláci majú trochu zábrany, predsa len

niektorí prišli zladení so svojimi ratolesťami.
V sále kultúrneho domu sa tak zišli masky od
výmyslu sveta a užili si zábavu, ktorú riadila
kultúrna referentka Marika Derďaková so
svojimi pomocníkmi: Viki Markovičovou,
Barborkou Markovičovou a Tomášom Slížom.
Títo mladí ľudia sú príkladom pre ostatnú
mládež svojou ochotou a chuťou pomáhať
bez nároku na odmenu, za čo im patrí veľká
vďaka. Deti tancovali, súťažili, predvádzali sa a
dostávali sladké odmeny. Nechýbal stoličkový
tanec či tanec pod rúčkou od metly, uprato-

Karneval
vanie hračiek na rýchlosť, putujúca obálka s
aktivitami a tancujúca mašinka. Bolo radosť
pozerať sa na vysmiate detské tváričky. Veď aj
taký karneval je črepinka z mozaiky detského
šťastia.
-maja-

Stretnutie zástupcov spolkov so starostom obce

Už tradične na konci roka pozýva starosta Rastislavíc pán Miroslav Juhász na
stretnutie vedúcich všetkých spoločenských organizácií, ktoré v obci pracujú.
A veru ich je na takú malú dedinu dosť: Dobrovoľný hasičský zbor, Miestny spolok Slovenského červeného kríža, Občianske združenie Máme radi
Rastislavice, Klub mladých, Klub dôchodcov, Stolno -tenisový klub, Futbalový klub Slovan Rastislavice, Joga pani Tatiany, spevácky súbor Rastislavická
konopa, Cvičenci Mira Holeca a Poľovnícke združenie. Po úvodnom privítaní
predstaviteľov týchto organizácií pán starosta im poďakoval za spoluprácu,
za zorganizované akcie v roku 2017 a za zveľaďovanie obce nielen v kultúrno
– spoločenskej či športovej oblasti, ale aj v iných aspektoch obecného života.
Každá organizácia pracuje v rámci svojho okruhu záujmov. Hasiči zachraňujú a ochraňujú, popri tom organizujú akcie pre rôzne vekové kategórie
a pripravujú deti na hasičské súťaže. Členovia MS SČK stoja za odbermi
životne dôležitej tekutiny – krvi, o.z. Máme radi Rastislavice organizuje
úspešnú súťaž vo varení kapustnice a obľúbené Vianočné trhy, Klub mladých
robí okrem tradičného Katarínskeho plesu aj rôzne aktivity pre mládež.
Medzi najaktívnejší spolok patrí Klub dôchodcov, ale nezaostáva za ním ani
Rastislavická konopa so svojimi vystúpeniami. Športové organizácie ponúkajú Rastislavičanom možnosť športového vyžitia a takto sa navzájom všetky
spolky dopĺňajú. Jedno je však isté, členovia všetkých aktívne pracujú. Na
stretnutí so starostom zazneli aj jednotlivé plány na rok 2018 a opäť vznikol
spoločný obecný plán akcií, ktorý je bohatý na rôznorodé akcie pre všetkých.
Každý, od škôlkara až po seniora si nájde takú, ktorá mu vyhovuje a ktorej sa
rád zúčastní. A práve to je cieľom nielen vedenia obce, ale aj vedúcich spoločenských organizácií. Aby bolo v Rastislaviciach radosť žiť.
Mgr. Mária Derďaková
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Rok 2017 bol pre hasičov z Rastislavíc úspešný

Od založenia Dobrovoľného hasičského
zboru v Rastislaviciach sa jeho aktivity značne
rozšírili a svojou činnosťou sa zbor zapísal do
povedomia občanov. Počty členov výrazne
vzrástli a v jeho radoch zaujali svoje miesto
nielen zástupkyne nežného pohlavia, ale aj
mladí hasiči. Obec môže byť na svojich hasičov právom hrdá. Nielenže budujú pozitívny

materiálno – technického vybavenia. Členovia
DHZ Rastislavice museli absolvovať rôzne
druhy špecializovanej odbornej prípravy, čo
bola podmienka na zaradenie do kategórie
A. Splnenie všetkých podmienok pre takéto
zaradenie bolo preverené Krajským riaditeľstvom HaZZ v Nitre. Rastislavickí hasiči sú
teda pripravení naďalej pomáhať občanom,

vzťah k dobrovoľnej hasičskej činnosti prácou
na zásahoch, ale aj osvetou medzi mládežou a
rôznymi kultúrno – spoločenskými akciami,
ktoré organizujú buď sami, alebo sa zapájajú
do iných v spolupráci s obcou či inými miestnymi organizáciami.
Svoju snahu v oblasti dobrovoľného hasičstva sa rozhodli posunúť na vyššiu úroveň a
pre rok 2018 požiadali o zaradenie do „A“
kategórie v rámci celoplošného rozmiestnenia
síl a prostriedkov. V zmysle Vyhlášky MV SR
č.611/2006 Z.z. je hasičská jednotka kategórie
A jednotkou prvého nasadenia určená na
poskytovanie pomoci v oblastiach, v ktorých
zbor nemá dostatočné plošné pokrytie a nespĺňa požiadavku času dojazdu na miesto nežiadúcej udalosti. Toto zaradenie si vyžaduje
vyššiu mieru pohotovosti s dobou výjazdu do
10 minút od vyžiadania pomoci operačným
strediskom, ale aj zabezpečením predpísaného

ktorých život, zdravie a majetok sa ocitnú v
ohrození. K tomu im určite pomôže aj Tatra
148 CAS 32, ktorú zo získaných darov od
sponzorov zaobstarali v r. 2016. O rok neskôr
bolo na základe zmluvy podpísanej medzi obcou a MV SR vykonané
kompletné technické
zhodnotenie tohto
vozidla a 13. januára
2018 bola Tatra našim
hasičom slávnostne
odovzdaná generálnym sekretárom
DPO SR Vendelínom
Horváthom. Po tomto
akte sa konala výročná
členská schôdza, na
ktorej hasiči odprezentovali svoju činnosť
za rok 2017. Zároveň

poďakovali všetkým, ktorí im pomáhali či už
formou sponzorských darov, osobnou pomocou, alebo inými formami spolupráce. Každý z
nich dostal z rúk Michala Kalužáka, predsedu
DHZ Rastislavice dekrét za spoluprácu a
podporu v roku 2017.
Vlani sa v spolupráci s Obecným úradom
podarilo vypracovať projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. Na
jej základe bol spracovaný projekt a žiadosť
na poskytnutie dotácie to štátneho rozpočtu
„Výzva č. VII. PHZ 2017 prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly MV SR na podporu
zvýšenia ochrany pred požiarmi (v zmysle §
2 písm. c) zákona 526/2010 Z.z.“. Predložená
žiadosť bola schválená a obec Rastislavice
získala dotáciu 30 000 eur na rekonštrukciu
hasičskej zbrojnice.
Úspešnosť roka 2017 pokračovala aj v založení družstva mladých hasičov, ktorí sa pod
vedením Danky Počarovskej venujú športovej
hasičskej činnosti. Svoju šikovnosť ukázali
hneď na prvej súťaži v Šuranoch. V kategórii
„starší“ sa umiestnili na 1.mieste a v kategórii
„mladší“ na 3.mieste. V r.2018 ich čakajú tri
súťaže, na ktoré už teraz usilovne trénujú.
Držíme palce nielen mladým hasičom, ale
všetkým rastislavickým dobrovoľným hasičom, nech im motivácia a nadšenie z hasičskej
činnosti prinášajú len samé úspechy. Želáme
im, aby každý zásah dopadol čo najlepšie nielen pre tých, ktorým tak obetavo pomáhajú,
ale i pre samotných členov DHZ Rastislavice.
Autor článku: Lucia Bednáriková
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Obec Jatov
Aktuálne sa pýtame starostky obce Jatov Adriany Matúšekovej

o Aké sú aktuálne podané
žiadosti o dotácie vo
Vašej obci?
Odpovedá starostka:
„1. Prioritou pre nás je opäť
postupné vyrovnávanie záväzku
za vodojem III. etapa, na ktorý
sme podali znova žiadosť
o dotáciu (tým by nám zostalo
na doplatenie ešte cca 151 tisíc
€, v tom prípade, ak budeme
úspešní).
2. Podanú žiadosť o dotáciu
z Nitrianskeho samosprávneho
kraja máme na oplotenie
športového ihriska. Kvalitným
oplotením tak docielime
skrášleniu celého športového
areálu .
3. Z ďalších projektov by som
spomenula vybudovanie nového
detského ihriska v miestnej
časti Kendereš , na ktoré máme
podanú žiadosť o dotáciu.
Hlavným cieľom tohto projektu
je vytvorenie podmienok na
spoločné trávenie voľného času
a jeho aktívne využívanie.
4. Z programu rozvoja
vidieka máme podanú
žiadosť o nenávratný finančný
príspevok vo výške cca
21 000 €, kde je primárnym
cieľom rekonštrukcia domu
smútku. Samotná budova patrí
k dominantám obce, preto si
zaslúži náležitú pozornosť. Širšia
špecifikácia projektu spočíva
vo výstavbe nového chodníka
zo zámkovej dlažby, výmene
vchodových dverí, vybudovanie

bezbariérového prístupu
a osadenie nového chladiaceho
boxu pre zosnulých.
5. Ďalšiu dotáciu z programu
rozvoja vidieka SR 2014
-2020 máme podanú žiadosť
o nenávratný finančný
príspevok v celkovej sume cca
143 000 € na rekonštrukciu
obchodu a služieb komunitného
centra v časti Malý Jatov. Cieľom
predkladaného projektu je
zvýšenie atraktivity obce a jej
jednotlivých lokalít a zlepšenie
kvality života obyvateľov.
6. V pláne je ešte jedna
investícia, na ktorú bola zrušená
výzva, ale opäť sme sa pokúsili
požiadať Environmentálny
fond o poskytnutie dotácie na
rok 2018. Ide o predchádzanie
vzniku biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov
a zhodnocovanie biologicky
rozložiteľný odpad zo záhrad, či
rozložiteľný kuchynský odpad.
Ide o kompostéry, kde do každej
domácnosti bude odovzdaný
1 ks.
Som rada, že občanom
záleží na čistom životnom
prostredí v našej obci. Snažíme
sa vytvoriť podmienky a
zabezpečiť pravidelný odvoz
separovaného odpadu. Vďačím
občanom za ich zodpovedný
prístup. Nakoľko v obci máme
i rôzny iní komunálny odpad,
tak umožňujeme občanom
dvakrát do roka odvoz
veľkoobjemového odpadu.
Minulý rok prebiehalo na

zbernom mieste,
drvenie konárov
štiepkovačom a iného
biologického odpadu.
Na záver môjho
príhovoru by som sa
chcela veľmi pekne
poďakovať všetkým
organizáciám
pôsobiacim v obci:
ako ZO Jednoty
dôchodcov,
Obecnému
futbalovému klubu,
Dobrovoľnému
hasičskému zboru,
speváckemu súboru
Jatovčanka a ZŠ
s MŠ v Jatove za
dobrú a ústretovú
spoluprácu pri
organizovaných
akciách počas roka
a pevne verím, že
i v tomto roku nám
zachovajú svoju
doterajšiu náklonnosť.
Budem rada, keď
nás pri rôznych
podujatiach či brigádach
v obci podporia a zúčastnia
sa i dobrovoľníci, ktorí nie sú
členmi v žiadnej organizácie.

Vážení spoluobčania,
o pár týždňov oslávime
Veľkonočné sviatky, sviatky
jari a zobúdzania sa nového
života. Dovoľte mi zaželať
Vám ich príjemné prežitie
v kruhu svojich rodín, veľa
vody a šibačov, vytvorte si

pohodovú atmosféru a tešte
sa z prebúdzania sa roka
do jari a do slnečných dní.
Potešte sa spolu, pookrejte
medzi svojimi a tešte sa
z každého dobre prežitého
dňa. Teším sa už teraz spolu
s vami a ďakujem zároveň
za spoluprácu v celom tomto
roku“, hovorí Adriana
Matúšeková, starostka obce
Jatov.

Od októbra 2017 sa nám v Jatove podarilo....
Po rekonštrukcii rozhlasovej ústredne a výmene reproduktorov v častiach
obce Dolný a Malý Jatov sme boli nútení urobiť kompletnú modernizáciu i
v časti Kendereš, nakoľko tam bola zastaralá technika a bolo potrebné urobiť prepojenie, aby nám fungoval rozhlas i v uvedenej časti obce. Ďalším
pozitívom je nová garáž pre dobrovoľný hasičský zbor Jatov (na snímke).
Keďže hasičom pribúda nová technika (už teraz majú dva vozíky, dve autá)
a plocha priestorov nebola postačujúca, rozhodli sme sa, že zvolíme túto
alternatívu. Nakoniec obec mala výdavky s úhradou iba samotného prevozu a betónovej platne. Samotnú garáž dostali darom. Zároveň pre DHZ
každoročne žiadame od Ministerstva vnútra o príspevok vo výške 3.000,€, o ktorý sme požiadali i tento rok. Finančný príspevok bude opäť použitý
na doplnenie potrebného vybavenia v hasičskej zbrojnici.
- Obec Jatov –
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Fašiangy v Jatove patria medzi obľúbenú tradíciu

Medzi naše tradičné kultúrno-spoločenské podujatie patrí
oslava „fašiangov“. 10. februára
2018 fašiangový sprievod navštívil časť Malý Jatov a Kendereš.
V týchto častiach našej obce sa
zíde síce menej obyvateľov, ale
ich privítanie je o to srdečnejšie.
Stoly boli zaplnené tradičnými
dobrotami, šiškami, chlebíčkami
i koláčmi. Nechýbal ani pohárik
pálenky na zahriatie. Potom sme
si spoločne zatancovali i zaspievali. Fašiangový sprievod vo svojej dobrej nálade pokračoval do
JATOVA ku kultúrnemu domu
, kde bolo pripravené pečené
mäso, klobásy, pečené rebierka. O
zábavu a spev sa staral spevácky
súbor Jatovčanka a DJ Dany. Vo

večerných hodinách sme sa stretli
v kultúrnom dome , kde bola pripravená fašiangová estráda s bohatým programom. Celý program
otvorila pani starostka Adriana
Matúšeková svojim príhovorom, zároveň privítala vzácnych
hostí: Doc. Ing. Milana Belicu
PhD., starostku obce Lipová Mgr.
Tatianu Ölveckú, starostku obce
Štefanovičová Ing. Gabrielu Arpášovú, starostu obce Palárikovo
Mgr. Jozefa Derňára , riaditeľku
ZŠ s MŠ v Jatove Mgr. Silviu
Antalovú. Po otvorení programu
vystúpil tanečný pár Rebeka a
David, ktorí sa venujú spoločenským tancom. Ďalší program bol
bohatý na spev, scénky, o ktoré
sa postarali členovia skupiny

malé deti
Jatovčanka pod vedením vedúcej
súboru Magdalény Weibelovej,
tance v programe boli nacvičené
Adrianou Matúšekovou a tance s
deťmi mala pod palcom kultúrna

Jatovčanka

II. spoločný ples v Jatove

Počas plesovej sezóny sa aj v našej obci konal začiatkom februára II. spoločný ples,
ktorý organizuje obecný úrad so ZŠ s MŠ Jatov. Pre približne 70 ľudí boli pripravené
dve večere, víno, káva, dezert a krásne vyzdobené stoly. Po polnoci čakala na zabávajúcich sa bohatá tombola, za ktorú sa chcem pekne poďakovať všetkým, ktorí do nej
prispeli. Výťažok z tomboly poputuje na rekonštrukciu materskej školy v Jatove. Ples
slávnostne otvorili príhovormi starostka obce Adriana Matúšeková a riaditeľka ZŠ
s MŠ Jatov Mgr. Silvia Antalová.
Na úvod plesu predviedol svoje
tanečné kreácie mladučký pár
– Rebeka s Davidom. Neodmysliteľnou súčasťou bolo i vystúpenie
žiakov zo ZŠ Jatov moderným
tancom. Potom nasledovala samotná zábava až do rána bieleho. Do
tanca vyhrávala skupina TREVIS
a do spevu nám bolo so skupinou
VESELÁ MUZIKA, ktorá ľudovou
hudbou skvelo podčiarkla výbornú
atmosféru plesu. Už teraz sa tešíme
na ďalší ročník a dúfam, že sa zíde
i vo väčšom počte.
- Obec Jatov -

referentka Jarmila Košťálová. Po
ukončení estrády pokračovala tanečná zábava, o ktorú sa postaral
hudobník Marek Bednár.
- Obec Jatov –

Jatovčanka - muži
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Posedenie seniorov v Jatove bolo príjemné
Mesiac december otvárali 3.12.2017 svojim posedením seniori. Posedenie Jednoty dôchodcov otvárala p. Eva Košťálová
, ktorá je zároveň aj predsedníčkou Jednoty dôchodcov. O dobrú zábavu sa postarala naša spevácka skupina Jatovčanka
a hosť, ktorým bol spevácky súbor z Cabaja-Čápora Úsmev. Jednota dôchodcov tradične zvykne obdarovať kvietkom
svojich členov, ktorí dovŕšili 60., 70., 80. rok svojho života. Potom sa pri chutnej večeri a dobrom vínku vedú rozhovory o živote, spomína sa na staré časy a veselé príhody prevládajú nad tými zlými. Ale dôležité je hlavne to, že sa tu zídu
ľudia, ktorí sú nastavení na rovnakú vlnovú dĺžku a ktorí aj napriek svojmu veku sú ochotní naďalej pomáhať obci.

Mikuláš je najkrajšia akcia pre deti, platí to aj o Jatove
V decembri je najkrajšia akcia pre deti príchod Mikuláša do našej obce. 6.decembra 2017 k nám zavítal spolu v doprovode svojich pomocníkov čerta a anjela, a všetci vytvorili úsmev na tvárach detí. Najväčšie iskričky v očiach však mali
naši najmenší, ktorí sa nevedeli dočkať Mikuláša. Každé dieťa do 15 rokov dostalo mikulášsku nádielku, no predtým
museli zaspievať alebo zarecitovať. Detičky boli výborne pripravené a tešili sa z balíčkov, ktoré boli plné sladkostí. Touto
cestou sa chcem poďakovať všetkým sponzorom, ktorí nám tieto balíčky zabezpečujú. Pre deti bolo pripravené interaktívne predstavenie, ktoré odohrali herci z nitrianskeho divadielka „Klokanček“. Najväčšou odmenou pre hercov boli
usmiate tváre detí a dlhý potlesk.

Vianočné trhy už neodmysliteľne patria asi do každej obce

Neodmysliteľnou súčasťou predvianočného obdobia sú vianočné trhy, ktoré celé pripravujú deti zo ZŠ s MŠ v Jatove.
Svoje tradičné trhy otvorili bohatým programom, v ktorom nechýbali piesne, tance i rozprávka. Po programe nasledoval predaj výrobkov, ktoré si vyrobili deti. S pomocou pani učiteliek pripravili vianočné ozdoby na stôl, živé ikebany, pozdravy, adventné vence. Do akcie sa zapojili aj rodičia, ktorí napiekli koláčiky. Všetci prítomní si pochutili na vianočnej
kapustnici a nechýbal ani punč. Detičky sa tešili z počtu predaných výrobkov. Výťažok z tohto predaja použijú na nákup
nových pomôcok do svojej školy.

Rastislavická konopa sa predstavila aj v Jatove
Dňa 20.1.2018 do našej obce zavítal spevácky súbor Rastislavická konopa z Rastislavíc. Sobotňajšie popoludnie nám
spríjemnili hudobno – dramatickým
pásmom „Rok na dedine“, v ktorom
poukázali na naše zvyky a tradície.
Okrem fašiangov, stavania mája, žatvy,
rukovania a tkania konopy, prežili v
rámci predstavenia aj svadbu a narodenie dieťaťa. Predstavenie odohrali
členovia súboru z Rastislavíc pod vedením harmonikára Paľka Bahulu, ktorý
je zároveň členom speváckeho súboru
Jatovčanka z Jatova. Svojou hrou na
harmonike dodal piesňam ten správny
tón a živosť.

správy pripravil obecný úrad Jatov
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Oslávenci striebornej, zlatej a diamantovej svadby v Jatove
Každý rok si naša obec spomenie na manželov, ktorí oslávia 25., 50. a 60. výročie sobáša, čiže oslávia striebornú, zlatú a diamantovú svadbu. Pozvaní boli nielen občania žijúci v našej obci, ale i rodáci, ktorých cesta života zaviedla do iných obcí Slovenska. Slávnosť sa konala 25. novembra 2017 a zúčastnili sa jej 2 páry. Ostatné
pozvané páry sa bohužiaľ nemohli zúčastniť. Úvodom slávnosti privítala a predstavila páry matrikárka obce
Mgr. Jarmila Košťálová, pokračovala príhovorom k jednotlivým párom pani starostka Adriana Matúšeková
a atmosféru spríjemnili jednak deti zo ZŠ Jatov svojim prednesom básní a tiež členky ZPOZ, ktoré doplnili
program ľúbeznými piesňami. Podpisovala sa pamätná kniha a odovzdávali sa malé pozornosti všetkým jubilantom. Pripravené bolo malé občerstvenie. Toto stretnutie sa ukončilo dobrým pocitom a s vďakou pre obec,
ktorá každoročne nezabúda na svojich občanov a rodákov.
- Obec Jatov –

Čo plánujeme v našej obci?
Tým pomôžeme mladým rodinám s maloletými deťmi, a
to aj neúplným, ako aj mladým manželským párom. Takto
si chceme udržať túto vekovú štruktúru obyvateľstva v
obci. Pevne verím, že sa nám podarí tieto projekty dotiahnuť do úspešného konca.
Adriana Matúšeková, starostka obce

Veľmi nás teší výstavba 12-nájomných bytov, kde ešte chýba posledná fáza projektu a následná kolaudácia... Keďže
je veľký záujem občanov bývať v našej obci, pretože tu je
tiché prostredie, plánujeme rozbehnúť výstavbu ďalšieho
bytového domu (od jednoizbových po trojizbové byty).

Spoločenská kronika obce Jatov
(október 2017 – január 2018)
Opustili nás:

Ivan Fabian..................................... † 09.10.2017
Emília Zahradníčková................... † 14.10.2017
Jolana Hambalková........................† 30.11.2017
Anna Bahulová...............................† 13.01.2018
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V školskom roku 2018/2019 otvárame tieto odbory:
4-roēný študijný odbor s maturitou
4210 M 17 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo
3-roēné uēebné odbory
4580 H 02 chovateű so zameraním na chov koní
a jazdectvo
6444 H ēašník / servírka
6445 H kuchár
6456 H kaderník
O škole:

Nadstavbové štúdium
4512 L poűnohospodárstvo
6421 L spoloēné stravovanie
6403 L podnikanie v remeslách a
službách

Sme hrdí na celý rad našich absolventov, ktorí nachádzajú vynikajúce uplatnenie nielen u nás, ale aj v
zahraniēí. Predovšetkým v odboroch zameraných na chov koní a jazdectvo naši absolventi dosiahli i
dosahujú a veríme, že aj budú dosahovaƛ veűké množstvo športových a odborných úspechov. Pozitívna
športová aktivita potvrdzuje správnosƛ metód výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý sa na našej škole
uplatŸuje.
Stredná odborná škola v Šali pre študentov ponúka ubytovanie na školskom internáte, stravovanie
v školskej jedálni, telocviēŸu, posilŸovŸu, krytú a otvorenú jazdiareŸ, dostihovú dráhu, vlastný chov koní,
dielne. Študenti sa môžu zúēastŸovaƛ výmenných stáží v rámci programu Erasmus+ v partnerských
školách v Írsku, na Sicílii, v Maěarsku, v eskej republike.

SOPRON A OKOLIE – wellness s poznávaním

15.-17. jún 2018

-luxusný autobus, 2x hotelové ubytovanie
s polpenziou, wellness, sprievodný program

Týždňový pobyt pri mori v Taliansku
BIBIONE
07.-14. júl 2018
-lux.autobus,odchod z Galanty,komfortné
apartmány 50 m od pláže – akciová cena 289 €

92401 GALANTA, Šafárikova ul.1526,
031/7802106-8, 0903420794,0915841961
gita@gita.sk,www.ckgita.sk
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Zamyslime sa a konajme.. , kým nie je neskoro!
V Škandinávii majú kvalitné hoci zväčša užšie cesty
ako tie u nás. Pod Štokholmom či Oslom sa stretneme s tunelmi, ktoré sa v točitých špirálach zavŕtavajú
hlboko pod zemský povrch. Čo je však podstatné,
rýchlosti na diaľniciach a výpadovkách sú obmedzené.
A to najpodstatnejšie: vodiči tie rýchlosti vôbec neprekračujú. Nie preto, lebo by mali obavy z pokút – im to
skrátka nedá. Žijú vo svete, kde je relatívny blahobyt
rozdelený tak spravodlivo, ako je možné. Nuž a tak na
ceste za šťastím nepotrebujú využívať tajné tunely, ani
nefér skratky. Dôverujú si. Ako v rodine, kde sa ľudia
majú radi a vážia si jeden druhého. A venujú si úsmev.
Áno, je to práve úsmev, ktorý je pre Škandináviu taký
charakteristický. Úsmev je tá najúžasnejšia vec, s
akou sme sa tam stretli – všade usmiati ľudia.
Žiaľ, v štáte, kde hneď za hranicami strašia
bilboardy vymáhačov dlhov s lebkami,
nenásytná exekútorská Cosa Nostra,
hypotéky na doživotie, policajti skrývajúci sa za kríčkami, aby vás „skasírovali“, a k tomu státisíce ľudí, ktorí
majú 400-500 eurové platy, je úsmev
jav, ktorý sa dá len veľmi ťažko
očakávať. (Asi aj preto máme u nás
Úsmev ako dar.) V takomto prostredí je dôvera, rodinná pohoda
a vzájomná úcta čosi, čo sa už za
dverami domovov nenosí. A
tak sme sa stratili v nariadeniach, zákonoch a ich
tisíckach noviel – ibaže
bez zjavného vplyvu na
našu životnú úroveň.
Kde je vlastne skrytá príčina toho, že to tu skrátka
nefunguje, že si nevážime
jeden druhého, že nám vládnu väčšinou psychopati bez chrbtovej kosti a všetci
tí, ktorí za misku šošovice zapredajú vlastný národ?
Je to tým, že nám chýba sebavedomý pocit hrdého
národa. Národa, ktorý by so vztýčenou hlavou hľadel
do očí priateľom aj tým druhým. Ak nám totiž chýba
to elementárne spojivo – vzájomná hrdosť, solidarita
a schopnosť vyznávania identických hodnôt, stávame
sa ľahkou obeťou pod vplyvom cudzích záujmov. A cudzie záujmy prijímame ako svoje iba za predpokladu,
že sú nám naše vyvlastnené, ukradnuté. A lžami, ktoré
našim deťom vsugerúvajú,, že sme malí, z otcov našich
rodín vytvárajú treťotriednych montérov na linkách
cudzích fabrík, z takmer všetkého a každého, kto sa
hlási ku koreňom vlasti, robia nacionalistu. Keď vám
ukradnú a vymažú historickú pamäť a tým aj národnú
hrdosť, môžu sa bez väčšieho odporu zmocniť aj vášho
majetku, schopností a umu. Je to však práve kultúrny
pilier, na ktorom stojí a padá naša identita a tým aj
akcieschopnosť rozhodovať o vlastných prioritách
podľa vlastného presvedčenia. Kým vlajky a štátne

symboly v Škandinávii vlajú takmer pred každým domom, tu u nás nám vytvorili teritórium strachu a obáv,
že hlásenie sa k symbolom našej zeme bude trápnym,
nacionalistickým prejavom uzavretých hlupákov. A tak
volajú po otvorenej spoločnosti a voľnom trhu, odkiaľ
ťažia to najlepšie do vlastných vreciek. V parlamente sa
hlučne ozývajú tí, ktorí so zdvihnutým prstom burcujú
proti uctievaniu vlastných symbolov, národnosti, proti
myšlienkam všeslovanskej vzájomnosti. A podobne
ako za rakúsko-uhorskej nadvlády aj dnes povstali noví
exorcisti, ktorí z duší vyháňajú nebezpečnú nákazu
panslavizmu. S hnusom a jedom na jazyku vyslovujú
toto slovo ako ekvivalent čierneho moru. Každý, kto je
takto postihnutý, by mal byť v trvalej izolácii
ako spoločensky a mentálne nevhodné
indivíduum. Idea slovanskej vzájomnosti bola po celé stáročia zámerne dehonestovaná ako neprijateľná a extrémistická. Ľudovít
Štúr na to reagoval v Slovenských národných novinách, kde
v roku 1847 píše: „Čože to za
zázračné slovo, slovo „panslavizmus“? Čo za zázračnú moc to v
sebe malo, že už na počutie tohto
slova hrôza mnohých pochytovala
a hnevom i zlosťou proti všetkému
slovanskému naplňovala?“ K
ideám všeslovanskej vzájomnosti sa okrem Štúra
hlásili mnohí slovenskí
buditelia ako Kollár, Šafárik, či Vajanský. Mohutný
odpor voči zjednoteniu
slovanských národov a ich
spolupráci, rozvoju, vzájomnej podpore, a tým aj silnejším
pozíciám v geopolitickom priestore, vychádza zo strachu. Strachu, že jedného dňa pochopíme, akú obrovskú príležitosť nám táto svornosť ponúka. Strachu, že
sa ako hrad z piesku rozsype spôsob a systém, akým
sme po celé veky utláčaní tým, že sme od seba zámerne oddeľovaní. Že sú medzi nás permanentne zasievané sváry a vojny ako tá v bývalej Juhoslávii či Kosove,
že nás hádžu cez palubu ako v prípade Mníchovskej
dohody či Viedenskej arbitráže. Mnohokrát v živote sa
nám dostalo poučenia, že to, na čo intenzívne myslíme
a čo si z úprimného srdca želáme, sa aj stane. Cestou
zo všetkých krívd, nespravodlivosti a utrpenia je precitnutie z hypnózy, v ktorej nás držia po celé generácie.
Vtedy sa začnú stále jasnejšie črtať kontúry zabudnutej
slovanskej duchovnosti, ale aj sily, akou sme dokázali
vzdorovať a vyhnúť sa vlastnej porobe. Cestou z nášho
biedneho postavenia je znovuuvedomenie si toho, kto
sme a kam chceme ísť.
- prečítali sme si v knihe Tibora Elliota Rostasa
„Niečo sa musí stať“ -
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Kaderníctvo Katka
•
•
•
•
•
•
•

dámske a pánske kaderníctvo
predlžovanie vlasov (eurolocky, nanoring)
predlžovanie mihalníc
zahusťovanie vlasov
gélové nechty
moderné ombréčko
svadobné účesy, účesy na stužkovú,
účesy na plesy
• predaj vlasovej kozmetiky NASHI

Mojzesovo 64

email: katkavalentov@centrum.sk
tel. č. 0905 968 406
FB: Kaderníctvo Katka, kozmetika

Treba sa objednať!
Levická 544, ŠURANY
e-mail: staveg@stonline.sk

tel.: 035/6506 820, 0918 383 899
www.staveg.sk

predaj stavebného materiálu
stavebné a výkopové práce
pokládka zámkovej dlažby
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