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Ďakujem tomuto 
úžasnému tímu, s 
ktorým som strávila 
víkend (31.októbra a 
1. novembra 2020), 
samozrejme aj tým, 
ktorí tu na fotke 
chýbajú a Vám všetkým 
za tolerantnosť a 
ohľaduplnosť. Dokázali 
sme, že spolu to naozaj 
zvládneme! Boli ste 
úžasní!

Bc. Stanislava Režnáková, 
starostka Šintavy
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Prinášame Vám druhé číslo Šintavského spra-
vodaja v novom šate. V tomto, ako i predchá-
dzajúcom čísle sme sa snažili zachytiť priebeh 
všetkých dôležitých akcií od začiatku roka. 
Dúfam, že sme na nič a nikoho nezabudli, ak 
to tak niekto cíti, prosím dajte mi vedieť. Je to v 
prvom rade časopis o Vás a pre Vás. Celý tento 
rok sa nesie v  znamení COVID-19. Momen-
tálne prežívame všetci spoločne veľmi ťažké a 
vážne obdobie v našich životoch.  Ocitli sme 
sa v situácii, ktorú si pred pár týždňami do-
kázal predstaviť len málokto. Každým dňom 

sa situácia mení a je žiaľ, stále horšia. Vážne 
informácie z posledných dní nás všetkých za-
väzujú zmeniť svoje doterajšie návyky, obme-
dziť vychádzanie a stretávanie sa. So stúpa-
júcim počtom nakazených ľudí sa stupňujú i 
opatrenia a nariadenia štátu. S ničím takým 
nikto z nás nerátal. Náš doterajší život sa 
zmenil, spomalil a začali sme prehodnocovať 
priority. Nie je na mieste situáciu zľahčovať. 
Naopak, s plnou vážnosťou a zodpovednosťou 
je dôležité okamžite obmedziť svoj pohyb me-
dzi ľuďmi len na nevyhnutný čas. V tejto dobe 
je mimoriadne dôležité, aby sme si navzájom 
pomáhali.  Zaujímajme sa o seba! A keď Vám 
už nevie pomôcť rodina a známi, kontaktujte 
obecný úrad, ktorý sa Vám bude snažiť po-
môcť. Sme tu pre Vás. Prosím, vážme si jeden 
druhého, predovšetkým svoju prácu, prácu 
iných, prácu  predavačiek a poštových doru-
čovateliek v našej obci , ale i v okolí a buďme 
voči nim ohľaduplní. Sú tu pre nás, aby zabez-
pečili základné potreby pre naše fungovanie.  
Neohrozujme ich aj seba tým, že nepoužívame 
ochranné rúško. Aj malá ochrana je lepšia ako 
žiadna. Viem, že ich je nedostatok, ale doká-
žeme si pomôcť aj sami, tak ako sme to doká-
zali v jarných mesiacoch, kde naše zručné a 
šikovné ženy a dievčatá obetovali svoj voľný 
čas v prospech všetkých občanov a preto sa 
im chcem touto cestou poďakovať. Moje po-

ďakovanie patrí: Ľubka Bertin Šuláková 
(445 ks rúšok), Mirka Klottonová, Marika 
Fogelová, Zdenka Šuhajová, Milada  Pisá-
rová, Miška Virágová a Marcela Bokorová. 
Špeciálne poďakovanie patrí našej Zitke 
Csemezovej, ktorá mi pomohla s domovom 
dôchodcov ,kde sme v tom najhoršom čase 
pracovali s piatimi zamestnancami na-
miesto jedenástich. Neustále monitorovala  
zdravotný stav seniorov , vykonala rýchlotesty 
a bola a je tu pre nás všetkých zastihnuteľná 
24 hodín. Ďakujem tiež miestnemu podnika-
teľovi – ktorý si neželá byť menovaný- za po-
skytnuté hygienické a dezinfekčné prostriedky, 
ktoré sme využili v zariadení opatrovateľskej 
služby, na obecnom úrade a v základnej a 
materskej škole. V neposlednom rade ďaku-
jem svojim kolegyniam a kolegom a všetkým, 
ktorí nám v tejto neľahkej situácii pomáhajú  
zabezpečovať chod obce. Verím, že túto neľah-
kú situáciu spoločne zvládneme a ja už teraz 
môžem povedať, že na základe prístupu vás, 
milí spoluobčania, je naša obec súdržná, vie 
sa zomknúť a ťahať za jeden koniec. A ešte raz 
prosím: zostaňte doma a nechoďte zbytočne 
medzi ľudí! Zodpovedný prístup môže zachrá-
niť život vám a vašim blízkym!
Ďakujem vám všetkým, zostaňte zdraví!

Bc. Stanislava REŽNÁKOVÁ 
starostka obce Šintava

Vážení spoluobčania, milí priatelia!

V kánonickej vizitácii z roku 1778 zaznamenal vizitátor vo svojej správe o návšteve 
farnos� :
 ,, Vo farnos� Šintava je postavený drevený kríž pred  farským kostolom a štyri kamenné 
kríže, ktoré sa nachádzajú v chotári mestečka, prvý stojí na námes� mestečka Šintava... ,, 
O rok neskôr, teda v roku 1779 v správe dopĺňa meno stavebníka : ,, ...na námes� 
mestečka stojí kamenný kríž od Štefana Molnára... ,,
Keďže sa v kánonickej vizitácii z roku 1761 tento kríž nespomína na rozdiel od iných 
krížov v Šintave, datuje sa preto do roku vzniku 1761 - 1778.
Kamenný kríž bol vyrobený z pieskovca zo Sokoloviec. Naši predkovia využívali rieku Váh 
aj na prepravu takýchto kamenných prvkov, ktoré sa splavovali do Šintavy v 
neopracovanom tvare kusov pieskovca.
V roku 2019 sa kríž po čas�ach rozobral, nakoľko bol v havarijnom stave a opatrne sa 
prepravil do reštaurátorskej dielne pána Mgr. art. Mar�na Šmigrovského. V mesiaci jún 
roku 2020 sa osadil na pôvodné miesto v pôvodnej polohe natočenia, teda na západ 
slnka.
Kríž prežil Napoleonskú vojnu, požiar 35-�ch domov v centre Šintavy(1885), 1.svetovú 
vojnu, 2.svetovú vojnu, ako aj obdobie socializmu.
Vážme si našich predkov a históriu nášho prastarého mestečka. Ján Koričanský

Rekonštrukcia kamenného kríža na Mierovom námestí v Šintave
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Obecný úrad musel zvládnuť 
veľmi ťažké obdobie

1. Janka Skaličanová (matričná agenda - narodenie, sobáš, úmrtie, 
overovanie listín a podpisov, pokladničná agenda, evidencia hrobových 
miest, vyhlasovanie miestnym rozhlasom)
2. Bc. Slávka Dobišová (správa daní a poplatkov - daň z nehnuteľnosti, 
daň za psa, poplatok za komunálny odpad, poplatok za odvádzanie 
vôd verejnou kanalizáciou, správa registratúry, archív, príprava 
dokumentov a zapisovanie rokovania obecného zastupiteľstva, oblasť 
ochrany osobných údajov GDPR)
3.  Mgr. Erika Javorová (oblasť sociálnej starostlivosti, školstva, oblasť 
územného plánovania a výstavby, oblasť evidencie obyvateľstva, oblasť 
životného prostredia a dopravy, úsek civilnej ochrany a hospodárskej 
mobilizácie, nájomné byty)
4. Janka Tóthová (účtovníctvo, správa majetku obce, mzdová 
a personálna agenda)
• Ako ich činnosť ovplyvnila koronakríza, čo sa zmenilo od marca 
2020, ako fungoval obecný úrad? 
- Boli prijaté opatrenia v  zmysle pokynov úradu verejného 
zdravotníctva SR, odo dňa 16.3.2020 bol Obecný úrad otvorený pre 
verejnosť od 8.00 hod. do 11.00 hod., zároveň sme odporučili občanom 
prednostne využívať telefonickú a elektronickú komunikáciu. 
V tomto režime sme pracovali do konca mája t.r. Denne sme občanov 
informovali prostredníctvom miestneho rozhlasu, SMS správou 
a oznamom na webovom sídle obce o aktuálnych opatreniach úradu 
verejného zdravotníctva SR, o  všetkých dôležitých skutočnostiach, 
ktoré vyplynuli z  tejto mimoriadnej situácie. Žiadali sme, aby boli 
zodpovední, zdržiavali sa v domácnostiach, minimalizovali pohyb 
iba na potrebný nákup, nosili ochranné rúška, apelovali na deti, aby 
sa nezdržiavali v obci, alebo na ihriskách. Zvýšenú pozornosť sme 
venovali seniorom, ľuďom so zdravotným znevýhodnením a osobám 
v  karanténe. Informovali sme občanov o  možnosti zabezpečovania 
nákupu potravín, drogérie, liekov cestou obecného úradu, konzultácia 
a  poradenstvo občanov pri chorobe nielen v súvislosti s ochorením 
COVID-19 aj  inými chorobami u p. Zitky Csemezovej. Občania boli 
informovaní o zavedení linky psychologickej podpory – pomoc ľudom 
v ťažkej životnej situácii. Zabezpečili sme  textilné rúška, ktoré boli 
občanom odovzdávané osobne na úrade lebo na požiadanie doručené 

do domácností.  Tieto rúška šili zručné a šikovné ženy zo Šintavy, ktoré 
obetovali svoj voľný čas v prospech všetkých občanov Šintavy a touto 
cestou im vyslovujeme úprimné poďakovanie. V  našom Zariadení 
opatrovateľskej služby Šintava bol vypracovaný Plán krízových 
opatrení – dočasný zákaz návštev, dočasné obmedzenie pohybu 
klientov mimo zariadenia, denné meranie teploty klientov, prijímanie 
nových klientov, organizácia odborných procesov, obslužných 
činností  v prípade karantény, návrh krízového stravovania, izolačných 
miestností v prípade karantény.  Všetci klienti a zamestnanci ZOS boli 
testovaní s negatívnym výsledkom.
• Ako prijali občania obmedzenia? Prekážali im, alebo ich 
v podstave akceptovali?
- Občania Šintavy boli a  sú disciplinovaní a  akceptujú nariadenia 
a obmedzenia z toho vyplývajúce.
• Máte dostatok dezinfekčných a ochranných prostriedkov, nemáte 
obavy o zdravie... Ako vybavujete klientov v súčasnosti – od októbra, 
nastali opäť zmeny oproti predchádzajúcemu obdobiu? 
- V  súčasnosti pracujeme v  neobmedzenom režime. Zamestnávateľ 
zabezpečil všetkým zamestnancom antibakteriálne gély, ochranné 
rúška, máme k  dispozícii štíty na tvár,  dodržiavame medzi sebou 
odstupy, denne sa dezinfikujú priestory úradu. Pri vstupe do budovy 
obecného úradu musí mať každý na tvári ochranné rúško a  použiť 
dezinfekciu rúk.

Redakcia obecného časopisu

Zdravotne postihnutí Šintavania aktivitami hravo 
prekonávajú spoluobčanov
V obci Šintava si zanietení občania vytvorili 
viacero záujmových združení, kde môžu trá-
viť voľný čas. Okrem toho sa spoločne venujú 
aj vzdelávaniu, výchove ďalších adeptov alebo 
aj osvetovej činnosti. Jedným z nich je aj Slo-
venský zväz zdravotne postihnutých (SZZP). 
Jeho predsedníčka Ing. Marta Mizerová nám 
o ňom povedala viac. História organizácie sa 
začala písať pred rokmi. „Vznikla 16.2. 1995, 
kedy sme sa osamostatnili od mesta Sereď. 
Iniciátorom založenia zväzu bol bývalý sta-
rosta p. Ján Javor a zakladateľom sa stal p. Jozef 
Orel, ktorý bol predsedom zväzu 20 rokov,“ 
priblížila predsedníčka organizácie Marta 
Mizerová, ktorá ju vedie dodnes. Táto nezis-
ková organizácia má vlastný výbor a pred-
sedu, ktorí boli zvolení na výročnej členskej 
schôdzi. Výbor zasadá raz mesačne, výročná 
členská schôdza je raz ročne a s ostatnými 
členmi sa vidia príležitostne, podľa potreby, 
alebo pri organizovaní akcií. Koľko členov má 
táto organizácia a pribúdajú Vám ďalší záu-
jemcovia? „Členská základňa má 50 členov od 
55 do 80 rokov, každý vlastní preukaz a platí si 
každoročne členské známky. Členovia pribú-
dajú v menšej miere, približne dvaja ročne,“ 
spresnila Marta Mizerová. Popri zväze si za-
ložili Klub ZP v Šintave. Vďaka nemu mohli 
získavať 2 % z daní. „Preto sme zorganizovali 

napr.: návštevy divadla J.P. v Tr-
nave,  A.B. v Nitre, zúčastňovali 
sme sa na obecných akciách, 
pripojili sme sa do obecného 
Dňa Zeme. Okrem toho sme i 
varili guláš v prírode a kúpali 
sme sa na termálnom kúpalisku 
H. Saliby, Vincov les. Každoroč-
ne robíme návštevy s darčekom 
ku Dňu matiek a Mikulášsky 
darček,“ priblížila predsedníčka 
šintavského ZPP.  Keďže však 
podľa Marty Mizerovej dostá-
vali len minimum prostriedkov z 2% dane, 
klub ZP napokon zrušili. Zostali tak závislí 
od príjmov obce. Tá im dáva určitú čiastku na 
základný chod. Členstvo v združeniach vyhľa-
dávajú ľudia podobných záujmov. V čom sú 
výhody ich organizácie podľa predsedníčky 
SZZP?„Našim členom poskytujeme odbornú 
poradenskú činnosť zameranú na zdravotné 
stavy a informačnú činnosť pri vybavovaní 
zdravotných pomôcok, bezplatné kopírova-
nie dokladov, využitie masážneho prístroja 
na celú chrbticu v našom klube, poskytuje-
me zdravotné pomôcky (vozíky, stoličky),“ 
vyhlásila Marta Mizerová. Obec im poskytla 
klubovňu, kde sa stretávajú, porozprávajú sa 
aj si vymenia názory. Tento rok museli svoju 

činnosť prerušiť kvôli pandémii, pretože čle-
novia organizácie patria do rizikovej skupiny. 
„V auguste však Okresný výbor SZZP v Ga-
lante usporiadal rekondičný týždňový pobyt v 
Hokovciach, na ktorom sa zúčastnilo 8 našich 
členov. Keďže je situácia stále zo zdravotného 
hľadiska zlá, chceli by sme, aby ľudia z výboru 
individuálne svojich členov navštívili v pred-
vianočnom období,“ doplnila predsedníčka a 
zároveň dodala: „Keďže našich členov ubúda 
a v obci máme aj klub dôchodcov, chceli by 
sme sa spojiť a tak lepšie  a spoločne rozvíjať 
našu činnosť.“                                                                                                        

Informáciu pre obecný časopis poskytla:  
Ing. Marta Mizerová
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Dobrovoľní hasiči zo Šintavy s veľkým srdcom 
si vychovávajú už aj malých „dráčikov“

Ivan Miklošík je poslancom 
Obecného zastupiteľstva v Šinta-
ve a zároveň predsedom miest-
neho Dobrovoľného hasičského 
zboru (DHZ), ktorý patrí medzi 
najstaršie na Slovensku. „Jeho 
vzniku predchádzala nemilá uda-
losť, kedy v roku 1885 zhorelo 
centrum obce. Vtedy sa zrodila 
myšlienka založiť Dobrovoľný 
hasičský zbor. Iniciátorom bol 
miestny učiteľ Szöcz, ktorému sa 
to podarilo uskutočniť. Vyprosili 
si jednu miestnosť, kde bolo zria-
dené hasičské skladisko-cimra, na 
mieste terajšej hasičskej zbrojni-
ce,“ uviedol predseda Ivan Mik-
lošík. Prvé vybavenie šintavských 
dobrovoľných hasičov je možno 
úsmevné, ale vtedy poslúžilo. 
Podľa dobových zápisov to boli 
fakle, rebríky či látka na nohavice. 
„Náradie mali z domu. Postup-
ne kúpili ručnú striekačku, ktorá 
slúžila od 50.  rokov,“ približuje 

predseda DHZ Šintava. Súčasný 
zbor tvorí 36 členov, z toho je 9 
žien. Nežná časť vraj nosí zo súťaží 
medaily, ktoré už vyplnili takmer 
celú policu. Muži vraj, podľa slov 
predsedu, zase radšej obúvajú 
ťažké baganče a súťažiam sa ele-
gantne vyhýbajú. Do ich portfólia 
pribudla moderná Tatra 805 a po-
tom Avia bez cisterny, zadovážili 
si aj modernú techniku-čerpadlá, 
elektrocentrálu aj motorovú pílu. 
V roku 2012 síce získali nové Ive-
co Daily s cisternou, ale bez výba-
vy. Postupne ju teda museli do-
kupovať, rovnako tak robia aj pri 
ďalšej hasičskej výbave. Ako tvrdí 
Ivan Miklošík, každý materiál má 
svoju životnosť, ľahko sa zničí 
pri rôznych akciách. Z minister-
ských a európskych prostriedkov 
dostali aj protipovodňový vozík 
s hrádzami a čerpadlami, v po-
dobe gumených vakov. Tie, pod-
ľa šintavského predsedu DHZ, 

napĺňajú vodou a 
dajú sa spájať. Vedia 
tak vytvoriť hrádzu 
a zamedziť zatope-
niu územia. A ako 
vyzerá výjazd týchto 
hasičov? „Ak sa stane 
nejaká udalosť, napr.: 
niekde horí, operač-
né stredisko vyšle 
hasičský záchranný 
zbor, ktorý požiar 
zlikviduje. Potom je 
tam však veľa manuálnej práce, 
kde sa vyhľadávajú ohniská, rozo-
berajú sa konštrukcie napr. stre-
chy, prekopávania a to je už práca 
dobrovoľníkov,“ vysvetlil Ivan 
Miklošík. Najviac ich zamestná-
va vypaľovanie trávy a obecná 
kanalizácia, ktorá sa najmä po 
dažďoch rada vylieva do ulíc. Na-
šťastie už menej výjazdov majú 
kvôli povodniam, ktoré ustúpili 
vďaka hrádzam. Okrem zásahov 
sa venujú aj zaúčaniu mládeže do 
hasičského poslania. V súčasnosti 
majú 14 detí v krúžku, ktorý ve-
die hasička Stanka Nováková v 
školskom klube. Ivan Miklošík s 
radosťou hovorí:„Deti majú svoje 
uniformy, z ktorých sú nadšené. 
Skvelé je, že majú záujem, onedl-
ho im dokonca pribudne ďalšia 
trieda malých šintavských dobro-
voľníkov.“ To, že sú šikovní, doka-
zujú ich 1. a 2. miesta v ťažkých 
disciplínach, ktoré hravo zvládli. 
Vlani sa členovia DHZ Šintava, 
okrem zásahov,  zúčastnili cir-
kevných aktivít, ako sú procesie, 
Božie telo, púť v Šaštíne a pod. a 
stihli vypracovať i chýbajúci po-
žiarny plán obce. Nedávno však 
škrt cez rozpočet narobil korona-
vírus, venovali sa teda opravám 
výbavy. Tušíte vlastne, aký by mal 
byť záujemca o členstvo v DHZ 
Šintava? „Minimálne 15-ročný, 
sebakritický, zdravý a s kondí-
ciou-ideálne mladý športovec, či 
športovkyňa. Chlapci od Váhu 
sú odolní, takže stačí, aby to bol 

odvážny záujemca. Odbornosť 
získa výcvikom a zdravotníckou 
prípravou,“ reaguje predseda, 
ktorý dodáva, že táto činnosť 
neprináša iba chodenie v parád-
nej uniforme, ale patrí k tomu aj 
polnočný telefonát od veliteľa a 
vtedy treba ísť okamžite na vý-
jazd. A v čom spočíva význam ich 
zboru? „Najmä je to o úcte k tra-
dícii, záväzok. Potom je to rovina 
spoločensko-prospešná. Odkedy 
sú dobrovoľné hasičské zbory za-
členené v Integrovanom záchran-
nom systéme 112 a sú vybavené 
technikou, sme schopní plnohod-
notného zásahu. Najprv vybeh-
nú hasičské zbory v pohotovosti, 
potom dobrovoľníci,“ objasňuje 
šintavský predseda. V pláne majú 
zdokonaľovanie v kurzoch, ako sú 
výškové práce, strojníctvo, práca s 
motorovou pílou, elektrocentrála-
mi. Založili už i občianske zdru-
ženie Šintavskí hasiči, kde môže-
te prispieť na ich dobročinnosť. 
Výťažkom z hasičského plesu už 
prispeli rodine seredského hasiča, 
iniciatívu vyvinuli i hasičky, ktoré 
vytvorili nástenný kalendár a kaž-
dá v ňom zapózovala pre dobrú 
vec. Ich predajom opäť pomohli 
tým, ktorý to potrebujú. O tom, 
že opäť niečo zaujímavé vymys-
lia, niet pochýb, stačí im len držať 
palce alebo ich rovno finančne 
podporiť.

 Informáciu pre obecný časopis 
poskytol: Ivan Miklošík 
predseda DHZ Šintava
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Mladí Šintavania cez leto 
dokonale zrelaxovali v 

Kempe Johnnyho Mečocha

 Aj keď sme tento rok zažívali nezvyčajné leto v súvislosti s 
obmedzeniami kvôli ochrane zdravia, našťastie určité aktivity 
dostali zelenú. Týkali sa najmä dovolenkovania na Slovensku 
a trávenia voľného času v detských táboroch. Jedným z nich 
bol aj Kemp Johnnyho Mečocha. Tanečník, ktorému pohyb 
učaroval už v detstve-Johnny, sa s ďalšími kolegami podu-
jali opäť potešiť decká z okolia a pripraviť im nezabudnuteľ-
né zážitky. Detský tábor (kemp) zorganizovalo Občianske 
Združenie Life is Perfect, ktoré vedie známy tanečník John-
ny Mečoch v spolupráci s obcou Šintava. „Náš denný tábor 
funguje v Seredi už 5 rokov. V Šintave sme ho organizovali 
po prvýkrát,“ uviedol Johnny. Záujemcovia o tanečný tábor 
mohli navštevovať júlový turnus A alebo augustový turnus B. 
Spolu bolo v tábore 35 detí od 5-12 rokov. Animátorkami  tá-
bora boli dievčatá z tanečnej skupiny LIPS. Decká s rytmom 
v tele sa už iste nevedeli dočkať, čo bombastické v tábore 
zažijú a koho spoznajú. A čo fantastické mali na programe? 
„Tanec a pohyb boli primárnou zložkou tábora. Deti sa počas 
týždňa učili spoločnú choreografiu, ktorú na záver predvied-
li rodičom. Okrem tanca si užili účasť hasičov, policajných 
psovodov, prechádzky do prírody, športové hry, opekačku a 
kopec iných aktivít,“ prezradil Johnny Mečoch. Chvíle od-
dychu vyplnilo deťom tuli kino. Tábor je jedna veľká rodina 
a tak o nevšedné zážitky, na ktoré sa dlho spomína, nebýva 
núdza. Na čo nezabudnú jeho účastníci? „Okrem desiatok 
zábavných aktivít s deťmi sme si všimli, že veľmi vzácne im 
bolo vystúpenie pre rodičov. Máloktoré dieťa dovtedy zaži-
lo ten pravý adrenalín. Ale každý deň bol výnimočný a mal 
svoju silnú stránku. Raz to boli požiarnici, druhý deň psovo-
di, veľkou výzvou bola tanečná sútaž o titul Super tanečník 
kempu, no myslíme si, že najviac prevažoval osobný kontakt 
s novými priateľmi a celým naším tímom,“ vyhlásil tanečník 
Johnny. Čo tento detský tábor, okrem množstva povinností, 
prináša usporiadateľom, čo pre nich znamená? „Vieme, čo 
chceme a do čoho ideme. Napĺňa nás samotná cesta od orga-
nizovania až po koniec programu, spokojný rodič a eufória 
detí, ktorú si od nás odnášajú,“ potvrdzuje táborové vedenie. 
Ich „company“ sa stále rozrastá a s nimi aj projekty pre deti, 
mládež a dospelých. „O naše aktivity je stále veľký záujem a 
v súčasnosti máme rozbehnutý celoročný program v našom 
tanečnom štúdiu, kde si zatancujú nielen deti, ale aj rodičia. 
Možete sa tešiť na letné dobrodružstvá, ktoré pripravujeme 
už teraz. V správny čas Vám ich odprezentujeme,“ potvrdzu-
je Johnny Mečoch.Súčasnú situáciu v našej spoločnosti berú 
tanečníci s ľahkosťou, avšak zodpovedne: „Staráme sa o seba 
a chceme byť dôkazom, že najlepšou terapiou je pohyb, čo 
znamená lepšiu imunitu a teda zdravie :).

 Informáciu pre obecný časopis poskytol  
tanečník Johnny Mečoch

Určite už všetci tušíte, o kom je reč a tiež ju všetci 
veľmi dobre poznáte.
Áno, máte pravdu, je to naša spoluobčianka Zita 
Csemezová. Prečo anjel strážny, no jednoducho 
preto, že si myslím, že v dedine snáď ani neexis-
tuje človek, ktorý by našu Zitku neoslovil s po-
mocou o riešenie svojho zdravotného stavu, ale-
bo zdravotného stavu svojho blízkeho. Dokonca 
miesto jej trvalého pobytu by sme mohli označiť 
ako pojazdnú ambulanciu.
Po skončení štúdia na strednej zdravotníckej 
školy nastúpila ako zdravotná sestra do vojen-
skej nemocnice v Bratislave, nakoľko pokračo-
vať v štúdiu na medicíne v tej dobe bolo priam 
nemožné. Zitku to však nezlomilo a postupným 
zdokonaľovaním sa vo svojom odbore sa stala 
vychýrenou záchranárkou. Okrem toho však, keď 
nie je v službe, posledné roky pracuje ako zdra-
votná sestra v Zariadení opatrovateľskej služby 

v Šintave. Momentálne je poverená aj riadením 
domova, nakoľko zdravotná sestra poverená ria-
dením je od februára dlhodobo PN. Preto sa aj 
musela vzdať funkcie zástupkyne starostky. Ne-
bolo to ľahké rozhodnutie, ale myslím si, že sme 
to zvládli. Stará sa o všetkých jej obyvateľov s 
láskou a starostlivosť o ich zdravotný stav sa ani 
nedá opísať slovami. Neustále na nich dohliada , 
testuje, zabezpečuje návštevy u odborných leká-
rov a konzultuje s nimi ich zdravotný stav.  
Doteraz sme si to nejako ani neuvedomili, poďa-
kovali sme sa jej za pomoc  a keď sa nám uľavilo  
tým to  skončilo. Tento rok je však iný. Zasiahla 
korona a ona sa okrem obyvateľov domova stará 
aj o  nás všetkých  24 hodín denne. Keď nemôže 
prísť osobne, tak je na telefóne a nie raz sme jej 
pomoc ocenili priamo pri výjazde záchrannej 
služby. Preto si myslím,  že je úplne na mieste a 
prirodzené, aby som sa za nás všetkých poďako-
vala, zaželala jej veľa zdravia a trpezlivosti s nami.  
Zitka, ďakujeme !

- starostka obce Šintava -

Náš anjel strážny!
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Kapelník Dychovej hudby Šintavanka Peter Šona 
verí, že z detí vychovajú svojich nasledovníkov

História dychovej hudby v ich obci je 
bohatá. Počas jej existencie sa v nej vy-
profilovalo mnoho skvelých hudobníkov 
a spevákov, ktorí šíria jej úspechy ďalej. 
Napriek súčasnej modernej hudbe si 
udržiava svoje miesto pod slnkom a šíri 
dobrú náladu a pohodu. Na činnosť im 
prispieva obec, tá im poskytuje aj priesto-
ry na skúšanie. Kapelník Dychovej hud-
by (DH) Šintavanka Peter Šona sa hudbe 
venuje od 19 rokov, pričom dovtedy o 
nej ani nesníval. A kapelníkom sa stal v 
roku 2015 po Ing. Igorovi Javorovi.  Ako 
to však celé začalo? Dychová hudba má 
u nás dlhoročnú tradíciu. Začiatky sa da-
tujú od roku 1914, kedy boli zo Šúroviec 
nakúpené dychové nástroje. Podľa pa-
mätníkov môžeme spomenúť kapelníka 
Antona Tamaškoviča a ďalej Jozefa Drá-
bika, ktorý viedol dychovú hudbu dlhých 
40 rokov. Svojim príkladom bola k inšpi-
ráciou k založeniu ďalších hudobných te-
lies. Začiatkom 80-tych rokov pod vede-
ním Pavla Kižňanského, neskôr Štefana 
Rendeka fungovala školská dychovka a 
v roku 1989 vďaka Karolovi Markuskovi, 
Rudolfovi Miklošíkovi a Jozefovi Mize-
ríkovi, ktorý bol zároveň aj kapelníkom, 
vznikla súčasná Dychová hudba Šinta-
vanka. Tak, ako aj v začiatkoch i dnes 
hudobné teleso tvorí 12 členov. Počty sa 
menia, isté však je, že každý z nich hrá 
na jeden hudobný nástroj. Majú dve 
krídlovky, dva klarinety, barytón, tenor, 
basu, trombón, bicie. Skupinu dopĺňa-

jú dve atraktívne speváčky, ktoré podľa 
kapelníka, okrem spevu reprezentujú 
dychovku svojím prejavom pred publi-
kom. Ak sa stane, že im náhodou chýba 
hráč, oslovia kolegov z iných dychoviek, 
napr.: Močenskej dychovky, Zalužanky, 
Galanťana a pod. Vedia o sebe a vzájom-
ne spolupracujú. Členovia Šintavanky sa 
už teraz starajú aj o to, aby mal kto po 
nich prebrať žezlo. Nasledovníkov si vy-
chovávajú zo svojich detí. „Niektoré deti 
majú záujem, s inými to ide ťažšie, verí-
me však, že nadviažu na našu históriu,“ 
tvrdí šintavský kapelník. A aké najväčšie 
úspechy zažili za posledné obdobie a pri 
akých príležitostiach ich môžete vidieť? 

„Našim úspechom je reprezentácia obce 
účinkovaním na obecných podujatiach, 
udržiavanie a šírenie tradícií prostred-
níctvom koncertov a plesov, ale aj rodin-
ných osláv, jubileí a svadieb. Teraz pri-
pravujeme nový repertoár, ktorý tvoria 
ľudové piesne, samozrejme i tie šintav-
ské. V pláne máme vystúpenia na festiva-
loch a ďalších podujatiach, našim snom 
je vydať vlastné CD. Už teraz vieme, že  
na ňom určite nebude chýbať hymnická 
pieseň Pri Seredi, pri Váhu krásna dedin-
ka,“ dodáva Peter Šona.

 Informáciu pre obecný časopis 
poskytol: Peter Šona

Šintavanka Natália skončila v súťaži Miss Slovensko 2020 s parádnym titulom

V Bratislave sa v polovici augusta konal 25. ročník známej sú-
ťaže krásy. Okres Galanta reprezentovala Šintavanka Natália 
Vohláriková. Osemnásťročná študentka seredského gymnázia 
sa dostala do finálovej dvanástky. Napokon zvíťazila v kategó-
rii HYUNDAI MISS DRIVE 2020. Pomohli aj hlasy rodákov. 
Šintavanka priznala, že kedysi mala pár modelingových ponúk, 
lenže, ako tvrdí, „nikdy som si nebola úplne istá tým, že do toho 

chcem ísť, takže Miss Slovensko bola moja premiéra. Súťaž ma 
oslovila aj vďaka tomu, že nebola len o modelingu, ale aj o mož-
nosti získať skúsenosti z viacerých oblastí.“ Kedže titul Hyundai 
Miss Drive má mladá slečna vo vrecku, nedalo nám neopýtať 
sa,  aký má vzťah k autám a taktiež, čomu sa venuje vo voľnom 
čase. „Najradšej šoférujem sama, pretože si môžem nahlas pustiť 
hudbu a spievať si pri tom,“priblížila. Okrem vychutnávania si 
jázd, sa venuje aj viacerým záľubám. Rada cvičí a dokonca aj 
niekoľko rokov tancovala Dancehall a Hiphop. Zaujímalo nás, 
čo bolo pre Natáliu NAJ zážitkom počas sústredenia či súťaže. 
„Najkrajším zážitkom pre mňa, keďže rada cestujem, bolo sú-
stredenie v Gambii. Spoznali sme africkú kultúru, navštívili sme 
africkú škôlku, videli sme nádherné pláže...Naozaj nezabudnu-
teľný zážitok. Ak budem mať v budúcnosti možnosť, tak určite 
sa chcem do Afriky vrátiť a hlbšie spoznať ich kultúru, pretože 
je to niečo neskutočné. A najnezvyčajnejším zážitkom bol pre 
mňa asi prvý kontakt s kamerou,“ priblížila Natália zo Šintavy. 
A čo plány do budúcnosti? „Pre mňa je prvoradá škola. Chcela 
by som ísť študovať medicínu do Bratislavy, no najskôr ma čaká 
maturita. Chcela by som taktiež rozšíriť zbierku mojich cestova-
teľských zážitkov,“ uzatvára šikovná Natália Vohláriková.

Obec Šintava
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Školský rok 2020/2021 pokračuje v šľapajach svojho predchodcu. Začal 
totiž opäť netradične. Na základe usmernení MŠVVaŠ SR sa slávnostné 
otvorenie šk. roka konalo v triedach,  pani riaditeľka sa nám prihovorila 
cez školský rozhlas.... Čo však zostalo nezmenené, boli rozjarené očká 
malých prváčikov, ktorí si hrdo niesli hneď v prvý deň školské tašky na 
svojich plieckach a kytičku kvetov, ktorou obdarovali svoju „prvácku“ 
triednu učiteľku. 9. septembra sme si pripomenuli s našimi žiakmi 8. 
a 9. ročníka Pamätný deň holokaustu a rasového násilia návštevou 
Múzea holokaustu v Seredi. Žiaci 5. ročníka si užili svoju výhru z minu-
lého šk. roka, kde získali krásne 3. miesto vo výzve Kauflandu -„Založ 
si vlastnú záhradku“- navštívili najznámejšie arborétum na Slovensku, 
ktoré sa nachádza sa v Tesárskych Mlyňanoch. Na druhom stupni sme 
realizovali  prierezovú tému Ochrana života a zdravia -  účelové cvi-
čenia. Počas tohto dňa tiež prebiehala verejná zbierka na pomoc ne-
vidiacim Biela pastelka 2020, kde naše dievčatá z 9. triedy vyzbierali 
94,10€. Október sme začali zberom papiera, kde sa vyzbieralo takmer 
7 ton!. Všetkým, ktorí sa zúčastnili veľmi pekne ďakujeme. Pokračovali 
sme Svetovým dňom úsmevu, kde sme sa navzájom rozveselili vtipmi 
a vtipnými historkami. Svetový deň duševného zdravia sme si pripo-
menuli 9.10.  školskou akciou Lekáreň z prírody - bylinkový deň. Po-
čas celého týždňa naša škola rozvoniavala rôznymi druhmi byliniek, 

ktoré sú prospešné pre telo aj dušu. Veľmi sa tešíme, že deti  priniesli 
bylinky, nadšene nám rozprávali o ich pestovaní a účinkoch a pomáhali 
pri príprave výstavky.  Ďakujeme všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali 
na príprave a realizácii školských aktivít. 

pripravila: Mgr. Silvia Kriváčková,
 zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ

A to nie len za bežných okolností, ale aj teraz, keď život nás všetkých 
značne obmedzil nový Koronavírus. Napriek tomu, že spôsobil dočas-
né zatvorenie materskej školy a neskôr zasa upravenie v jej prevádzke, 
všetci zamestnanci využili tento čas na to, aby zmobilizovali svoje sily 
a spoločne upravili jej vonkajšie, aj vnútorné priestory . A myslím si, 
že výsledok naozaj stojí za to. Podarilo sa nám upraviť školský dvor – 

vybudovať pocitový chodník, osadiť domček pre hmyz a altánok pre 
oddych detí, upraviť priestor pred vstupom do MŠ, vytvoriť záhon, na-
sadiť kvietky, namaľovať pre deti krásne a veselé maľby na fasáde a 
chodníkoch a tiež na stenách v interiéri MŠ. Aj vnútorné vybavenie 
materskej školy sa nám podarilo vynoviť. Vymenil sa starý gumolín 
na schodisku, do tried sa zakúpili nové závesy s detským motívom, 
nábytok v jedálni je tiež kompletne nový – farebný a veselý. Pribudli 
nám nové hračky, edukačné pomôcky, útulné a pekné vybavenie tried 
a spoločných priestorov. 
Nový školský rok 2020/2021 sme preto otvárali veselo a s radosťou. 
Prispel nám k tomu aj kamarát všetkých detí Zahrajko, ktorý svojim 
pesničkovým programom potešil nás všetkých. To, že nám záleží na 
rozvíjaní environmentálneho vnímania u detí, na ktoré sa naša ma-
terská škola prioritne zameriava, sme ukázali v krásnom poznávacom 
pozorovaní „Motýlia záhrada“, v ktorom mali deti možnosť pozorovať 
vývoj motýľa, ktorý sme zakončili spoločným vypúšťaním motýlikov 
do voľnej prírody. Bol to nezabudnuteľný zážitok. Teší nás, že naša ma-
terská škola dostala „nové šaty“ a vážime si pomoc všetkých, ktorí sa 
podieľajú na jej zveľaďovaní. Ďakujeme rodičovskému združeniu, kto-
ré nás aktívne podporuje a všetkým rodičom, starým rodičom a priate-
ľom našej materskej školy, aj vďaka ktorým môžeme robiť všetko preto, 
aby bola naša materská škola krásnym a bezpečným miestom pre deti 
a taktiež pre spokojných rodičov. Nech sa tu všetci cítia ako doma. 

pripravila: Petra Suchoňová (zástupkyňa riaditeľky pre MŠ) 

Odrazu aj naša škola stála pred novou výzvou, s ktorou sme sa museli 
vysporiadať všetci -učitelia, žiaci i rodičia. Začali sme sa pasovať s no-
vou situáciou a veru nevzdali sme to. Učitelia základnej školy pracovali 
s EduPage – komplexným informačným systémom, celý proces výuč-
by bol prenesený do on-line prostredia. Obrovským benefitom bolo 
to, že celý systém mohli používať i  rodičia ( aj cez svoje smartfóny). 
V priebehu pár dní sa z nás učiteľov stali „informatici“ a naučili sme 
sa používať rôzne komunikačné platformy ako ZOOM, Microsoft Te-
ams, Skype, poprípade messenger. Prešli sme na dištančné vzdelávanie 
z našich obývačiek či pracovní  a stali sme sa súčasťou vašich domovov. 
Prišlo k  redukcii rozvrhu, žiaci mali „nový“ redukovaný rozvrh, hľa-
dali sme čo najlepšie spôsoby, ako zostať s deťmi v kontakte. Vytvorili 
sme online časopis Zvoní!, v domácom prostredí sme maľovali výtvar-
né práce do súťaže, ktorú organizovala obec Šintava „Čo sa mi páči na 
našej dedinke“, realizovali sme E- TESTOVANIE žiakov, matematickú 
súťaž Klokan... Počas prerušeného vyučovania sme využili možnosť 
školu zaregistrovať do on line vzdelávania Písanie hravo, bol to kurz 

písania všetkými desiatimi prstami na klávesnici počítača. Opravovali 
sme a skrášľovali priestory našej školy. Podarilo sa po dlhých rokoch 
vyriešiť nevyhovujúce priestory v  školskom klube detí, v  počítačovej 
učebni a časti šatní. Plesnivejúce, vlhnúce steny, popraskaná omietka sa 
opravila, priestory boli vymaľované. Skrášlili sme vstupnú chodbu se-
dením pred riaditeľňou a citátom J. A. Komenského. Pani upratovačky 
dôkladne vydezinfikovali všetky priestory, umyli veľkú časť okien na 
chodbách a v telocvičniach. Opravili sme prahy dverí v telocvičniach. 
Uskutočnil sa tiež zápis žiakov do 1. ročníka, inak, ako sme plánovali – 
elektronickou formou.  Od 1. júna škola opäť ožila. Otvorila svoje brány 
pre žiakov 1. – 5. ročníka, a posledný júnový týždeň do lavíc zasadli aj 
všetky vyššie ročníky. Stihli sme „pasovať prvákov“ do cechu čitateľov, 
so žiakmi 7. až 9. ročníka sme sa  preniesli do obdobia rokov 1989/1990 
s  pomocou pani lektoriek z  občianskeho združenia POST BELLUM, 
uskutočnila sa rozlúčka s našimi deviatakmi. Posledný júnový deň sme 
slávnostne ukončili trochu netradičný – ale náš školský rok 2019/2020.

Ako sme prežili prerušenie vyučovania od marca do júna...

Začiatok nového školského roka v našej škole

Naša materská škola je miesto, kde to žije



Áno, máme radi kolky – tých drevených 
panáčikov, do ktorých keď narazí guľa, sa 
poskladajú ako domino. V sobotu 26. sep-
tembra 2020 sme zorganizovali kolkársky 
turnaj, tentokrát sa hralo v kolkárni Hlo-
hovec.  Stretlo sa nás síce menej ako po mi-
nulé roky, ale na výkonoch to veru badať 
nebolo. Počasie nám prialo, takže sa dalo 
byť aj vonku, čo prospelo nielen nášmu 
zdraviu, ale bolo to vhodné aj s ohľadom 

na ťažkú epidemiologickú situáciu u nás 
aj vo svete.  Čo sa týka hráčov, zastúpené 
boli všetky kategórie. A výsledky? Naše 
družstvo získalo: prvé miesto spomedzi 
družstiev, prvé miesto v katogórii B3 
ženy a B2 ženy, druhé miesto v kategórii 
B 1, tretie miesto v kategórii B 2 muži a 
v celkovom poradí sme vybojovali prvé 
a druhé miesto. V takomto „komornom“ 
duchu prebiehal celý turnaj, cítili sme sa 

dobre, aj keď nám bolo ľúto, že sa ho ne-
mohli zúčastniť zahraniční hráči, ktorí 
podávajú nielen skvelé výkony, ale sú aj 
našimi dobrými priateľmi. Teraz si môže-
me svoje skúsenosti vymieňať len prostred-
níctvom telekomunikačných technológii. 
Veríme, že ten ďalší ročník kolkárskeho 
turnaja sa uskutoční s väčším počtom hrá-
čov a budeme na ňom môcť privítať aj na-
šich zahraničných priateľov. Držme si pre-
to palce, aby sa nám naše priania splnili. 
HODU ZDAR!

Text: Jana Medveďová  
Foto: Robert Sliva a Nika Vaclavová

Kolky naše milované
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Čo sa mi páči 
na našej Šintave?
Miestna výtvarná súťaž bola zameraná na upevnenie národného povedo-
mia detí, lepšiu orientáciu v blízkom okolí, ako aj hrdosti na svoje rodisko. 
Deti sa zamerali na viac detailov vo svojej obci, ako aj organizačnú štruk-
túru, ktorá je v obci dôležitá. Zobrazovali obecný úrad, kostol, základnú 
školu, remeslá v obci, požiarnu zbrojnicu a prírodu okolia obce. Do prvé-
ho ročníka výtvarnej súťaže sa zapojilo 19 súťažiacich. 1. kategória 6 až 10 
rokov – 13 súťažiacich a 2. kategória 11 až 15 rokov – 6 súťažiacich.
Vyhodnotenie 1. kategória
1. miesto - Matúš Šona
2. miesto – Tatiana Hercegová
3. miesto – Hanka Dzurová
Vyhodnotenie 2. kategória
1. miesto– Kristína Belajová
2. miesto  - Eliška Markusková
3. miesto - Martin Barantal
Víťazi jednotlivých kategórií boli ocenení vecnými cenami a diplomami. 
Ceny víťazom jednotlivých kategórii odovzdala starostka obce na sláv-
nostnom ukončení školského roka.

Všetkým deťom za účasť ďakujeme.
Ing. Lenka Hanáková



JUDr. Silvia Bacigál Štarková vníma funkciu hlavnej 
kontrolórky v Šintave ako pestrú a zaujímavú

Dohliadala na vnútorný kontrolný sys-
tém a objektívne posudzovala činnos-
ti, ktoré spadali do poľa jej pôsobnosti. 
JUDr. Silvia Bacigál Štarková, LL.M., 
ktorá pracovala ako hlavná kontrolórka 
obce Šintava nám prezradila zaujímavos-
ti o tejto dôležitej funkcii. Pani doktorka, 
čo je náplňou práce kontrolórky obce, čo 
rieši, čím sa vlastne zaoberá? „Hlavného 
kontrolóra (HK) definuje §18 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Je za-
mestnancom obce a  má kľúčové posta-
venie v  rámci vnútorného kontrolného 
systému obce. Jeho úlohou je nezávislý 
a nestranný výkon kontrolnej činnosti v 
obci,“ informuje doktorka. Podľa Silvie 
Bacigál Štarkovej ide o kontrolu zákonnos-
ti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti 
pri hospodárení a nakladaní s majetkom 
a majetkovými právami obce, ako aj s ma-
jetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných 
predpisov-kontrola príjmov, výdavkov a fi-
nančných operácií, kontrola vybavovania 
sťažností  a petícií, kontrola dodržiavania 
všeobecne záväzných právnych predpisov i 
nariadení obce, kontrola plnenia uznesení 
Obecného zastupiteľstva v Šintave (OZ), 

kontrola dodržiavania interných predpi-
sov obce a kontrola plnenia ďalších úloh. 
Aká veľká zodpovednosť leží na pleciach 
kontrolórky? „Podľa môjho názoru je 
veľkou zodpovednosťou konštatovať, či 
boli rozhodnutia obce zákonné, alebo 
či boli finančné prostriedky vynaložené 
hospodárne a či boli/ neboli porušené 
právne predpisy Slovenskej republiky pri 
ich vynakladaní. Boli to zákonom dané 
úlohy aj vykonávanie kontrol, ktorými 
som bola poverená na základe uznesenia 
OZ resp. poverenia starostky obce,“ ob-
jasnila hlavná kontrolórka, ktorá prácu 
považovala za pestrú a zaujímavú. Tvrdí, 
že okrem pravidelných zákonných po-
vinností, pestrosť prinášajú poverenia na 
vykonanie kontrol OZ, resp. starostom 
obce. Doktorka práv sa nám zdôverila, že 
práce mala často aj vyše hlavy. „Zodpo-
vedný prístup k jej vykonaniu si vyžaduje 
štúdium danej problematiky a  súvisia-
cich právnych predpisov, zhromaždenie 
podkladov a spracovanie záverov z vyko-
nanej kontroly do správy o výsledku, čo 
môže byť časovo náročné,“ uviedla Silvia 
Bacigál Štarková. V Šintave bol kontro-

lórkin pracovný 
úväzok v rozsa-
hu 20%, teda 7,5 
hod. týždenne, 
čo je žalostne 
málo. „Táto práca 
mi zaberala viac 
ako deň v  pra-
covnom týždni. 
Hlavný kontrolór 
nemá preplatené 
nadčasy, OZ mu 
môže schváliť maximálne 30% odmeny z 
platu. Ak nemá byť táto funkcia len for-
málna, mala by byť výška úväzku aspoň 
40%,“ zdôverila sa doktorka práv. A ako 
svoje bývalé poslanie vníma dnes? „Počas 
môjho krátkeho pôsobenia v tejto obci 
som vykonala okrem zákonom daných 
povinností aj niekoľko kontrol z povere-
nia OZ a  starostky obce. Tieto kontroly 
boli rozmanité a týkali sa rôznych oblastí, 
takže štúdiom som si jednoznačne rozší-
rila vedomosti v  rôznych oblastiach, čo 
hodnotím pozitívne,“ dodala JUDr. Silvia 
Bacigál Štarková.

Obecný úrad Šintava

Chalani zo šintavskej kapely MEJBIS prinášajú 
pohodu a túžia vystúpiť na veľkom pódiu

Aj súčasťou tohto hudobného zoskupenia je Erik Herceg. Čo zaujímavé 
nám o svojej kapele povedal?“Začnem slovami našej piesne BANDA: 
Pýtate sa, čo sme, kto sme, odkiaľ sme sa zobrali, sme tu pre Vás zo Šinta-
vy, aby sme vám zahrali. Baviť tešiť všetkých ľudí, to je náš cieľ, o to ide, v 
kamarátskom prostredí, pri pivečku a pri víne. Zahráme vám ľudové, jazz, 
či rock. S touto bandou frčíme nejaký ten rok. Kapela má za sebou už 
riadnu tradíciu od  roku 1998, kedy ako 15-16-roční chlapci začali hrať 
obľúbené piesne na obecných oslavách, neskôr na svadbách, plesoch 
a zábavách.  „Názov MEJBIS sme prijali až pri štúdiovom nahrávaní 
vlastných skladieb a vznikol z iniciálok členov kapely - Matúš Markusek 
(saxofón, spev), Erik Herceg (kláves), Jano Koričanský (basová gitara, 
spev), Braňo Čirke (bicie), Igor Javor (trúbka, spev), Štefan Koričanský 
(gitara, spev). Teraz s nami hrá ešte Martin Fandel (bicie), Ladislav Ha-
mara (basgitara), Mikuláš Šusták (gitara), Ivan Novomeský (gitara, bas-
gitara) a Marcel Červenka (trúbka), no názov kapely už meniť nebude-
me“ objasňuje Erik Herceg. A čo tvorí gro ich repertoáru a akému žánru 
sa venujú? Klávesista Erik prezradil:„Začali sme hrať hlavne ľudovky 
a postupne sme do repertoáru pridávali najpopulárnejšie moderné aj 
rockové skladby.“ Ľudovky vraj preto, že speváci Matúš a Igor, hrajúci 
na saxofóne a trúbke, začínali svoje hudobné skúsenosti zbierať v dy-
chovke Šintavanka. S pribúdajúcim repertoárom prichádzali nápady 
na nové piesne.Tie otextovali Matúš a Tomáš Markuskoví. Podľa Erika 
Hercega ich postupne zozbierali a neskôr aj nahrali v žilinskom nahrá-
vacom štúdiu Melody. „V roku 2019 sme vydali prvý vlastný album na 
CD s názvom DeGusto. Zmestilo sa naň 11 piesní a 1 remix. Žánrovo 
sú ladené do jazz-popu a rock-popu a jedna je balada,“ dopĺňa kláves-
tista z MEJBIS. Čo sa im podarilo v tomto roku a aké majú najbližšie 
plány, ak sa situácia zlepší? „Minulú zimu sme natočili prvý videoklip 
k skladbe Zorané, ktorý mal do 2 týždňov od vydania viac než 12-tisíc 
jedinečných zhliadnutí. Toto nás povzbudilo, tak sme do júna natočili 
ďalšie 2 klipy k piesňam Nebeské rande a Spachtoš,“ reagoval Erik Her-

ceg. Súčasná situácia hudobníkom nenahráva, všetko je zrušené a tak 
nacvičujú a obmieňajú repertoár. Pribúdajú im aj nápady na nové pies-
ne. Okrem toho prišlo aj k obmene členov kapely. „Po odchode niekto-
rých členov, aj keď zostávame naďalej priateľmi, potrebujeme sa zohrať s 
novými členmi a posunúť sa vpred. Najbližšie by sme chceli hrať aspoň 
v plesovej sezóne, ak to situácia dovolí. Veríme však, že hlavný cieľ nás 
však ešte len čaká-chceli by sme sa postaviť na veľké pódium a zahrať 
na niektorom z veľkých letných festivalov. Hlavne by sme chceli ďalej 
rozdávať radosť a baviť ľudí,“ dodal na záver klávestista Erik z MEJBIS.

Informáciu pre obecný časopis poskytol: Erik Herceg
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Premiérový Šintavský kotlík dopadol  
napriek pandémii na výbornú

Jarné mesiace tohto roka, kedy by sa zišlo 
viacero ľudí na kultúrnych podujatiach, bol 
oproti iným absolútne rozdielny. Hneď na 
jar zaútočil koronavírus a tak bolo po paráde. 
Obmedzenia a zvýšená bezpečnosť zatvorili 
Šintavčanov do svojich domovov. Dedinské 
zábavy a podobné aktivity ani nenaštartovali. 
Niečo sa však predsa len v dedine podarilo 
uskutočniť. Poslankyňa Obecného zastupi-
teľstva (OZ) v Šintave Ing. Lenka Hanáková 
nám čo-to prezradila. „Keďže od marca 
sa prispôsoboval kultúrny život v obci, 
nariadeniam a opatreniam pred vírusom 
Covid-19, uskutočnilo sa iba jedno kul-
túrne podujatie „Šintavský kotlík“. Kultúr-
na komisia v spolupráci s ocú organizova-
la i výtvarnú súťaž „Čo sa mi páči na našej 
dedinke“,“ uviedla poslankyňa OZ Šintava 

Lenka Hanáková. Podujatie pripravil OcÚ 
Šintava v spolupráci s komisiou vzdelávania, 
kultúry, cestovného ruchu a mládeže. 1. roč-
ník vo varení gulášu ŠINTAVSKÝ KOTLÍK 
sa konal 4. júla 2020. O víťazstvo zabojovali 
amatérski kuchári z 8 tímov:Vinári, Dycho-
vá hudba Šintavanka, TIKI TAKA, Grófovci, 
Fialoví Andeli, Páni majstri stavbári, Hasiči a 
Mr. Pali. Podľa Lenky Hanákovej nechýbala 
dobrá hudba, a najmä výborná atmosféra. „Po 
13.00 hod. sa začalo s prípravou gulášov. Sú-
ťažiaci varili z vlastných  surovín a ingredien-
cií. Ako sa zapĺňali kotlíky surovinami, tak sa 
začala okolím šíriť omamná vôňa.Táto prilá-
kala aj množstvo divákov a neskôr aj ochut-
návačov gulášov. 1. miesto obsadili Páni maj-
stri stavbári, 2. miesto TIKI TAKA a 3. miesto 
Vinári,“ priblížila Lenka Hanáková. Korona-

kríza teda zmarila viacero naplánovaných ak-
cií, o čo boli občania ukrátení? „Drvivá väčši-
na plánovaných kultúrnych podujatí na rok 
2020 bola zrušená. Neuskutočnilo sa tradičné 
Stavanie mája, deťmi obľúbené MDD, oslava 
ukončenia oberačkovej sezóny Vinobranie, 
zájazd za kultúrou do divadla v Nitre a kaž-
doročné Októbrové posedenie pre seniorov. 
Novým predsedom komisie vzdelávania, kul-
túry, cestovného ruchu a mládeže je poslanec 
Ing. Igor Javor. Verím, že v prípade uvoľnenia 
opatrení sa podarí predsedovi, členom komi-
sie a obecnému úradu zorganizovať obľúbené 
Vianočné trhy na námestí, ktoré každoročne 
prilákajú svojou atmosférou domácich,“ do-
plnila poslankyňa Lenka Hanáková.

Informáciu pre obecný časopis poskytla 
Ing. Lenka Hanáková, poslankyňa v Šintave

Ak vylúdiš úsmev na tvári starého človeka, znamená to, že je spokojný
Ak vylúdiš úsmev 
na tvári starého člo-
veka, znamená to, že 
je spokojný. Ak ho 
privedieš k  slzám, 
ale k  slzám šťastia 
a  radosti, zname-
ná to, že sa teší, že 
je na tomto svete 
napriek všetkým 
ťažkostiam, ktoré 
ho kvária. Tak to je 
aj v našom zariade-
ní opatrovateľskej 
služby, kde si spo-
ločne pripomíname 
aj životné jubileá 
našich obyvateľov. 
Bolo tomu tak aj v septembri, keď svoje 90 narodeniny oslávila 
aj p. Mária Jáhnová, ktorá k nám prišla z Bratislavy a už 12 ro-
kov je obyvateľkou Šintavy. K jej sviatku bola odslúžená aj svätá 
omša, ktorej sa však nemohla zúčastniť, nakoľko zariadenie je 
zatvorené pre návštevy a klienti ho môžu opustiť len v prípa-
de návštevy lekára. Vďaka pomoci pána Janka Kavoňa, Matúša 
Markuska, Natálky Kovárovej však priebeh tejto omše mohla 
spolu s ostatnými sledovať priamo v domove.
Záverom by sme chceli p. Jáhnovej zaželať aj my všetko dobré, 
veľa zdravia, šťastia a pohody. Naše blahoželanie však patrí aj 
všetkým ostatným obyvateľom zariadenia ako  aj obyvateľom 
obce, ktorí v  tomto roku oslávili svoje narodeniny a hlavne 
okrúhle jubileá.

A že ich nebolo málo, posúďte sami: 
95 ročná:   
Antónia Červeňová, najstaršia ob-
čianka Šintavy
90 roční:  Mária Jáhnová, Anna Ur-
baníková, Štefan Drábik, Pavol No-
vák, Jozef Schmidt
85 roční: Jolana Benáková, Otília 
Javorová, Jozefína Marcinkechová, 
Agneša Suhajová, Jozefína Šimonová,   
Ružena Trojáková, Viliam Klokner, 
Štefan Ujlacký
80 roční:  Terézia Benová, Helena 
Drábiková, Irena Javorová, Margita 
Korcová, Anna Molnárová, Kamila 
Molnárová, Terézia Nováková, Joze-
fína Šimulčíková, Jozefína Kollárová, 

Stanislav Klokner, Fridolín Korec, Anton Vohlárik, Štefan Zem-
ko
75 roční: Mária Benčíková, Marta Dinková, Marta Holičková, 
Ľudmila Kloknerová, Helena Markusková, Magdaléna Zimová, 
Juraj Hričovský, Ján Mizerík, František Pometlo
70 roční: Božena Drábiková, Irena Drábiková, Alžbeta Javoro-
vá, Štefánia Javorová, Helena Jurčagová, Anežka Kubányiová, 
Paulína Mauriová, Alžbeta Ollová, Alžbeta Vyhlídalová, Jozefína 
Zubatá, Jozef Benc, Dušan Bojnanský, Juraj Drábik, Marián Ho-
lička, Ladislav Hunyadi, Rudolf Kapoš, Ján Staník, Štefan Szabo, 
Štefan Zuberec.             

Srdečne blahoželáme!
- Obec Šintava -
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Narodili sa
Evelin Ščevíková, Hugo Szikhart, Dávid Horáček, Martin Mizerík, Liana Dudášová, Jakub Horáček, Tobias Hozza

Spoločenská kronika obce od od januára do septembra 2020
Uzavreli manželstvo

Jaroslav  Jankovič a Silvia Hercegová obaja z Trnavy, Branislav Lancz zo Šoporne a Ing. Lucia Miklošíková  zo Šintavy, 
Tomáš Haršány a Ivana Dostálová obaja  z Vinohradov nad Váhom,  Lukáš Sobotka z Trnavy a Slávka Šmátralová zo Šintavy, 

Marián Koščo a Michaela Machová obaja zo Šintavy,  František Bacigál a JUDr. Silvia Štarková obaja z Bratislavy, 
Michal Ščepko zo Šoporne a PharmDr. Alena Matulová zo Šintavy, 

Ing. Matej Danóci z Nitrianskych Hrnčiaroviec a Ing. Martina Holičková zo Šintavy, Tomáš Vavro a Jana Debnárová obaja z Bratislavy, 
Juraj Lukáč z Vlčian a Jolana Kramárová zo Serede, Matúš Dunajovec zo Šintavy a Mariana Pupalová zo Záhoriec, 

Michal Nagy z Vinohradov nad Váhom a Dana Kráľová zo Šintavy, Ing. Ľubomír Blaho zo Šintavy a Vanessa Durazo z Californie, 
Milan Šuhay a Patrícia Jurašiková obaja zo Šintavy, Peter Hencel z Lubeníka a Katarína Beňová zo Šintavy

Opustili nás...
Helena Zindrová vo veku 79 rokov, Irena Fándliová vo veku 78 rokov, Gizela Eördöghová vo veku 86 rokov,  
Mária Vaneková vo veku 94 rokov,  Vladimír Horváth vo veku 76 rokov, Mária Farkašová vo veku 71 rokov,  

Helena Cesneková vo veku 86 rokov, Mária Diškancová vo veku 82 rokov, Valéria Šuláková vo veku 78 rokov, Elemír Šidlík vo veku 88 rokov

Spevokol Šintava opäť zaujíma aj mladých, 
títo nadšene rozširujú jeho rady

Snáď v každej obci či meste záleží ľuďom na tom, aby mohli užitočne 
stráviť čas a pritom sa aj zabaviť. Aj Šintavčania majú takú možnosť. 
Už roky k obci patrí Spevokol Šintava. Nie každý možno tuší, ako toto 
hudobné teleso vzniklo a čo má za sebou. „Spevokol Šintava, zastreše-
ný pod Združením kresťanských spoločenstiev mládeže, vznikol ešte v 
roku 2004 na podnet Martiny Morongovej (Holičkovej) a Zuzany Sla-
hučkovej (Šulákovej). Obe ma oslovili ako gitaristu, či by sme nemohli 
spolu s partiou mladých spievať na piatkových sv. omšiach. Odvtedy 
nás mnohí poznajú práve z kostola, kde spevom a gitarou doprevádza-
me omše,“ vysvetlil Erik Herceg. Spevokol má za sebou už dlhú tra-
díciu a tak v ňom už účinkovalo vyše 60 spevákov. Ako uviedol gita-
rista Erik, najčastejšie ich spieva 5 až 10. Po tom, čo  zažili ultmenie 
záujmu zo strany mládeže, sa tento rok opäť naplno tešia z novej ge-
nerácie mladých spevákov. „Repertoár tvoria hlavne gospelové piesne, 

Taizé piesne, liturgické (omšové) spevy, ale aj jednoduchšie aranžmány 
spirituálov. Počas Vianoc však spievame koledy, cez pôst pomalé pôst-
ne piesne a na Veľkú noc vždy oprášime veselé veľkonočné piesne o 
vzkriesení,“ približuje Erik Herceg. Ako často nacvičujú, kde a môžu 
sa pridať i ďalší záujemcovia? „Hrali sme väčšinou na piatkových a 
nedeľných sv.omšiach, ale odspievali sme aj nejednu svadbu, cirkevnú 
slávnosť-hodovú sv.omšu, vianočnú polnočnú alebo veľkonočné ob-
rady vzkriesenia. Posledné tri roky hráme aj na utorkových detských 
omšiach,“ dopĺňa gitarista Erik. Nepríjemný koronavírus ich zabrzdil 
a skomplikoval celé fungovanie spevokolu. Obmedzili nácviky, aj účasť 
na bohoslužbách. Preto aj oni netrpezlivo čakajú, čo prinesú najbližšie 
dni a týždne.

Informáciu pre obecný časopis poskytol: Erik Herceg
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Futbalisti v Šintave túžia založiť nový káder z malých adeptov

Šport má v Šintave zelenú. Medzi navštevova-
né patrí aj miestny futbalový klub. Jeho tradí-
cia sa datuje pribl. od 70. rokov. Ako sa im v 
nedávnej sezóne darilo a s čím stále bojujú?„-
Momentálne máme aktívne len A-mužstvo, 
na súpiske je 20 hráčov od 18 do 35 rokov. Z 
dlhodobého hľadiska hrala Šinatava pred 7-8 
rokmi aj V. ligu, kde hrávali o 1-7 miesto. Te-
raz však nemáme mládežníkov, tak sme boli v 
rámci Galantského futbalového zväzu prera-
dení do  I.triedy,“ priblížil  tréner mládežníc-

kych mužstiev Pavol Šopor. Aj momentálne, 
podľa trénera, podávali dobré výkony a bojo-
vali o prvé priečky. Kedysi sa futbalu venovala 
mládež aj dorast, dnes už je všetko na pleciach 
dospelých hráčov. Vedenie FK Šintava mrzí, že 
za posledné obdobie sa im nepodarilo udržať 
mládežníkov. „Myslím si, že je to najmä kvôli 
všeobecnému trendu, že je oveľa viac záujmo-
vých činností pre deti a okrem toho je nablíz-
ku Sereď, kam ich dávajú rodičia. Chýba tu 
patriotizmus. Najlepšia cesta by bola ukázať, 

že aj tu vieme robiť dobrý futbal,“ spres-
nil futbalový tréner. V klube už aj začali 
robiť kroky, aby sa športu na zelenej tráve 
venovali aj deti. Majú našťastie i ochot-
ných rodičov, ktorí sa snažia nasmerovať 
mládež na zelený trávnik. Vďaka inicia-
tívnej mamičke naštartovali futbalový 
krúžok. Začali len nedávno a prihláse-
ných je asi 20 detí. A prečo by sa vlastne 
mládež aj dospelí mali, podľa šintavského 
trénera, venovať tomuto športu? „Futbal 
by sa mal hrať hlavne pre radosť, lebo 
ľudia sú v kolektíve a spoznajú ďalších 
kamarátov, spoluhráčov, čím sa vytvárajú 
sociálne vzťahy, niektoré aj na celý život. 
Keď ho hrá niekto pre peniaze, tam už 
končí radosť a nastupujú povinnosti. Deti 
by sa mu mali venovať aj zo zdravotných 
dôvodov a to preto, že je to šport pohy-
bový, kolektívny, zvyšujú si kondíciu a sú 
na čerstvom vzduchu,“ spresňuje Pavol 

Šopor. Prvá vlna korony „mužom z Áčka“ 
narušila dobre rozbehnutú súťaž. Tréner uvie-
dol: „Keď sme boli na 2. mieste,  využili sme 
možnosti a prihlásili sme sa do okresnej súťa-
že. Toto obdobie nás sklamalo a aj pribrzdilo. 
Vysoké ambície nemáme, hlavne sa chceme 
udržať v tejto súťaži a hrať o prvé priečky, aby 
sme ukázali, že Šintava hrá stále dobrý aj pek-
ný futbal.“

 Informáciu pre obecný časopis  
poskytol Pavol Šopor
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Naši veslári boli úspešní aj počas „koronakrízy“

Na začiatku sezóny sme všetci držali palce našej reprezentačnej posádke 
na dvojskife (Marek Režnák, Peter Zelinka), aby sa im podarila nomi-
nácia na OH v Tokiu. Pandémia koronavírusu však prekazila tieto plány 
a kvalifikácia aj OH sú zatiaľ preložené na rok 2021. Veríme, že Mare-
kovi a Petrovi sa budúci rok podarí na ne kvalifikovať. Kvôli pandémii 
sme sa nezúčastnili niekoľkých pretekov, ktoré boli zrušené. Pretekár-
sku sezónu sme tak otvorili 7. júna 2020 na Otrokovických šprintoch, 
z ktorých sme doniesli 1 zlatú (Nela Šipekyová) a 3 strieborné medaily 
(N. Šipekyová, Adam Čambál). Pokračovali sme 27. júna na Zemníku v 
Bratislave na Majstrovstvách SR vo veslovaní v disciplíne skif, ktoré za-
hŕňali aj Kontrolné preteky mužov. Získali sme 1 zlatú (Marek Režnák), 
2 strieborné (Patrícia Čambálová, N. Šipekyová) a 3 bronzové medaily 
(Peter Garaj, Viktória Dudonová, Teresa Trento). 12. júla sme sa zúčast-
nili pretekov Némethy – Tivadar Mihálkovics Memorial Cup v maďar-
skom Györi, kde sme získali 1 prvé (N. Šipekyová) a 4 tretie miesta (A. 
Čambál, T. Trento, Monika Jankujová). Cez víkend 26. – 27. júla sme 
absolvovali sústredenie vo Veslárskom klube Piešťany, ktoré dopadlo na 
výbornú rovnako ako naše spoločné zimné sústredenie na bežkách. V 
dňoch 1. – 2. augusta sme sa zúčastnili na Majstrovstvách oblasti Mora-
va v Brne, kde sme vyhrali 1 zlatú (P. Čambálová), 2 strieborné (Marek 
Jankuj, P. Čambálová) a 2 bronzové medaily (A. Čambál). 29. – 30. au-
gusta sme súťažili na Slováckej regate v Břeclavi, 
kde sme získali 6 zlatých medailí (A. Čambál, N. 
Šipekyová, P. Čambálová, V. Dudonová), 9-krát 
druhé miesto (A. Čambál, M. Jankuj, N. Šipekyo-
vá, P. Čambálová, V. Dudonová) a 6-krát tretie 
miesto (T. Trento, M. Jankujová, M. Jankuj, P. Ga-
raj). Z Hodonínskej regaty, ktorá prebiehala 5. – 
6. septembra v Hodoníne, sme priniesli 5 zlatých 
medailí (A. Čambál, M. Jankuj, N. Šipekyová, P. 
Garaj), 4-krát druhé miesto (A. Čambál, P. Čam-
bálová, P. Garaj, Alexandra Gálová) a 5-krát tre-
tie miesto (T. Trento, M. Jankujová, A. Čambál, 
P. Čambálová, Nina Scherhauferová). A konečne 
12. septembra 2020 sa nám po dlhšej dobe po-
darilo usporiadať preteky aj na domácej vode, a 
tak sa konal 1. ročník pretekov Šintavské šprinty. 
Zároveň u nás prebiehali aj otvorené Majstrov-
stvá SR vo veslovaní 2020. V rámci majstrov-
ských kategórií sme získali 4 zlaté (M. Jankuj, A. 
Čambál, P. Garaj, P. Čambálová, V. Dudonová), 
5 strieborných (M. Jankuj, Nina Scherhauferová, 
Nela Scherhauferová, V. Dudonová, A. Čambál, 
A. Gálová, Nicole Iracká, M. Jankujová, T. Trento, 

N. Šipekyová) a 2 bronzové medaily (Ni. Scherhauferová, A. Gálová, N. 
Iracká). V kategóriách Šintavských šprintov sme obsadili 2-krát zlatú (P. 
Čambálová, V. Dudonová), 6-krát striebornú (M. Jankuj, A. Čambál, P. 
Garaj, N. Šipekyová, Ni. Scherhauferová, P. Čambálová) a 2-krát bron-
zovú priečku (A. Gálová, V. Dudonová).  Pre „koronaopatrenia“ sme 
nemohli vycestovať na Majstrovstvá ČR, ktoré sú vrcholom sezóny, ale 
10. októbra 2020 nás čakajú ešte posledné preteky na vode – Piešťanské 
štvorky. Potom nastupuje zimná príprava v posilňovni a dúfame, že aj 
nejaké preteky na trenažéroch.Okrem úspechov na slovenských aj za-
hraničných pretekoch sme sa venovali aj úpravám nášho klubu. Ešte 
začiatkom apríla sme úspešne zachránili naše mólo, ktoré by si už tiež 
zaslúžilo vymeniť. Pretekárom sa zakúpili nové dresy a podarilo sa nám 
zrekonštruovať dámske WC. Financie sa snažíme investovať do rozši-
rovania športového vybavenia klubu, objednali sme nové lode aj nové 
veslá. Chceli by sme uvoľniť miesto v hangári a obnoviť lodný park, čo 
je však bez súkromných investorov veľmi ťažké. Chýba nám napríklad 
párovka, ktorej cena sa však pohybuje okolo 14 000 eur.Ďakujeme všet-
kým pretekárom za vzornú reprezentáciu a ostatným členom klubu aj 
nečlenom za pomoc a spoluprácu.

Peter Šipeky, Barbora Nosková
Zdroj fotiek: Veslársky klub Šintava


