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Časopis občanov, obcí, inštitúcií a firiem okresu Nové Zámky

„Rastislavice
majú šikovných
ľudí a veľa aktivít, potrebujeme
o tom písať a
zviditeľniť tak
našu obec, ale
radi si prečítame aj o iných“,
hovorí Miroslav
Juhász, starosta
obce
Rastislavice.
str.7.

„Teším sa, že sa nám
podarilo s kolegami
starostami dohodnúť a
vznikol tento spoločný
časopis pre naše obce,
ktorý držíte v rukách“,
hovorí
Ing. Jozef Čunderlík,
starosta Mojzesova.
str.3.

„Občania potrebujú pravidelné
informácie o stave a živote vo
svojej obci, časopis je na to veľmi
vhodné médium“, hovorí Ing.
Pavol Guláš, starosta obce Hul.
str.23.

„Aj keď sme malá obec,
máme rôznorodé
aktivity a stále sa u nás
niečo deje, tak prečo
o tom neinformovať?
Radi sa dozvieme aj o
tom, čo sa robí v iných
obciach“, hovorí Adriana
Matúšeková, starostka z
Jatova.
str.19.

„Spoločný časopis
obcí bude slúžiť nielen
na informovanie
obyvateľov nášho
regiónu, ale nás aj
bude spájať, veď
patríme k sebe“,
hovorí
Mgr. Tatiana Ölvecká,
starostka Lipovej.
str.15.
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„...časopis, ktorý by nemal chýbať na Vašom stole...”

Vážení čitatelia, občania obcí Mojzesovo, Hul, Lipová,
Rastislavice a Jatov, ale samozrejme aj ďalší, ktorým sa
tento náš (váš) novovzniknutý časopis dostane do rúk!
Naozaj zo srdca Vás vítam pri
listovaní a čítaní tohto nového
časopisu vo Vašom regióne,
ktorý budete môcť zatiaľ čítať 3x
v kalendárnom roku a dostanete ho
vďaka vašim starostom a poslancom
do každej Vašej domácnosti. V tomto
roku teda začíname a nasledujúce
vydanie bude vo februári 2017...
Od časopisu si ako jeho šéfredaktorka
a zároveň vydavateľka sľubujem –
skvalitnenie informácií vo Vašich
obciach a medzi obcami navzájom
a verím, že postupne sa k týmto
piatim „pilotným“ obciam pridajú
aj ďalšie z našej regionálnej oblasti.
Vďaka tomuto časopisu by sme chceli
okrem informácií z obcí – prinášať
občanom, čitateľom, aj aktuálne
články zo štátnej správy, ktoré sa
týkajú zamestnanosti, sociálnej
starostlivosti, podnikateľskej činnosti,
rady poisťovne, ale aj veterinára,
neskôr právnika, odborného lekára.
Ale tiež informácie z najbližšieho
mesta Šurany, Nové Zámky,
resp. Nitra, informácie zo škôl,
zdravotníctva, polície... Chceme

vyhľadávať šikovných ľudí a osobnosti
a zviditeľňovať prostredníctvom
nich náš región. Samozrejme,
nezabudneme ani na športové
udalosti a reprezentácie regiónu.
Robím s časopismi a s informáciami
„už nejaký ten rok“, takmer
35 rokov, mám žurnalistiku
univerzitne vyštudovanú a venujem
sa viac rokov vydávaniu viacerých
regionálnych a miestnych časopisov.
Tak dúfam, že svoje skúsenosti
v dobrom zúročím – aj v tomto
novovzniknutom časopise a spolu
s kolektívom pre vás pripravíme
vždy zaujímavé čítanie. Časopis bude
mapovať aj podnikateľov, ich prácu,
služby, ponuky, aby sme si v regióne
vzájomne pomáhali službami medzi
sebou a kontaktovali sa – pre prípad
potreby. Môžete preto – vážení
podnikatelia, firmy, spoločnosti,
kontaktovať našu redakciu – za
účelom vzájomnej reklamy, inzercie –
„pijár materiálov“ o Vašich aktivitách.
Vieme ich pre Vás odborne
novinársky spracovať, vytvoriť
grafiku, fotky... skrátka elegantnú
inzerciu,
s konkrétnym
cieľom a na
konkrétne
cieľové skupiny.
Vážení čitatelia,
ak máte Vy tip
- na nejaký
dobrý článok,
alebo niekto
zaujímavý býva

Postreh zo života:
„Skôr než u seba diagnostikuješ
zblbnutie, skús sa presvedčiť,
či nie si náhodou obklopený
blbmi...“

vo vašom okolí a bolo by vhodné
o ňom napísať, obráťte sa na našu
redakciu - kontakty nájdete v tiráži
– pod mojim príhovorom. Nejdem
Vás viac zdržiavať, prečítajte si sami,
čo sme pre Vás pripravili v tomto
prvom čísle... Náš časopis nájdete
aj v elektronickej podobe na www.
zurnaly.sk – medzi ďalšími časopismi,
ktoré tvoríme, vyrábame a Vám
doručujeme – ako hotový produkt,
a všetky zúčastnené obce ho budú
mať aj na svojich weboch. Príjemné
čítanie a vďaka za Vašu priazeň
a budúcu spoluprácu!
S úctou
Mgr. Alena JAŠŠOVÁ
šéfredaktorka
email: obecnyzurnal@gmail.com
tel: 0903 516 499
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Časopis odzrkadľuje postoje, názory čitateľov a ďalších občanov, v súlade s ich právom na slobodný prejav a poskytuje im len tlačový priestor na vyjadrenie
svojich myšlienok. Vydavateľ neznáša prípadné právne, resp. trestné následky, ktoré by mohli svojimi názormi, či prejavmi spôsobiť inej osobe, skupine osôb,
organizácii. Každý prispievateľ- občan je na uvedené riziko upozornený, čím sa vydavateľstvo chráni pred prípadnou občianskoprávnou a trestnoprávnou zodpovednosťou za následky, ktoré by mohol občan, dopisovateľ, svojou výpoveďou, názorom, listom, či inou informáciou spôsobiť inej osobe, či skupine osôb,
organizácii. Prípadné náhrady za škody (zneváženie dobrého mena, urážka na cti) spôsobené vyjadrením občianskeho názoru na problém, postoj, si dotknutý
subjekt preto nemôže uplatňovať voči vydavateľstvu. Jedine v tom prípade, že by tento názor vyjadril pracovník vydavateľstva.

Vyšlo v októbri 2016, ďalšie vydanie časopisu bude vo februári 2017. Nepredajné.
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Obec Mojzesovo
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Ak by občania viac separovali, verím tomu, že až 50 % z ceny
odpadov by sa dalo ušetriť, hovorí starosta obce Mojzesovo Ing. Jozef Čunderlík.
Mojzesovo je obcou, ktorej prvá písomná
zmienka pochádza z r. 1273, no jej história
siaha až do 8. storočia, čo potvrdzuje aj nález
slovanského sídliska. V roku 2013 oslavovala
740. výročie svojho vzniku. Je to obec bohatá
nielen na históriu, ale aj na kultúru, šport či
iné záujmové aktivity. O tom, že obec skutočne napreduje a ako sa popasovala s novým
zákonom o odpadoch, nám viac prezradil jej
starosta Ing. Jozef Čunderlík, ktorý tento post
zastáva už druhé volebné obdobie.
o Starostom obce Mojzesovo, ktorá má
približne 1350 obyvateľov, ste už dokopy 6
rokov. Čo sa podarilo v obci urobiť za Vášho
pôsobenia? Na čo je obec spolu s poslancami zvlášť hrdá?
- Na všetko. V prvom rade sa podarilo splatiť
dlžobu, ktorú som prevzal a ktorá bola vo
výške 126 000 € len na faktúrach. Boli tam
vysoké úvery, začínalo sa teda naozaj ťažko.
o Aké investičné akcie sa teda podarilo
uskutočniť až doteraz?
- Hneď na začiatku bolo prvoradou úlohou
postaviť hrádzu, kvôli záplavám, takže v roku
2011 sme začali práve týmto. Urobil sa úplne
nový územný plán obce, na ktorý sme dostali
dotáciu. Následne nato sme pokračovali so
základnou školou, kde sme úplne prerobili
všetky sociálne zariadenia. Kompletne sme
vynovili školskú kuchyňu a jedáleň, kde sa
zrekonštruovali sociálne zariadenia, položili
sme nové dlažby a obklady, vrátane zateplenia. Spravili sme tam tiež asfaltové parkovisko
o rozlohe približne 850 m2. Nemenej významnou investíciou bolo presťahovanie materskej
školy do základnej školy. Vybudovali sme
prístavbu, vstup, všetky priestory sme upravili
a môžem povedať, že škôlka patrí medzi najkrajšie a najlepšie vybavené. V obidvoch trie-

Nové cesty na vinohrady

dach máme interaktívne tabule, nový nábytok.
Deťom v škôlke a za obecným úradom sme
postavili nové detské ihriská. Pri bytovkách
sme vybudovali multifunkčné ihrisko. Ďalej
sa nám podarilo dokončiť revitalizáciu, ktorá bola v skrachovanom stave. A boli s ňou
obrovské problémy... Takisto sa urobili chodníky, ktoré momentálne ešte dokončujeme.
Najvýznamnejšou investičnou akciou však
boli nepochybne nové cesty na vinohrady.
Spoluúčasť z našej strany bola 0% a 890 000 €
sa preinvestovalo. V rámci ciest na vinohrady
sa tiež vysadilo 1600 listnatných stromov
a 600 kríkov, takže sa staráme aj o zeleň. S pričinením starších občanov sa nám podarilo dať
novú fasádu na kaplnku. Pomohlo nám vtedy
veľmi veľa ľudí, ktorí chodili z dobrej vôle
na brigády, a aj vďaka nim sa vynovila socha
sv. Urbana spolu s okolím. Mladí športovci,
futbalisti, dali do poriadku budovu obecného
športového klubu. Mladí slovenskí orli postavili streetworkoutové ihrisko, vynovili a upravili si posilňovňu, ktorú celú zrekonštruovali.
Na obecnom úrade sme vymieňali plastové
okná, časť okien bolo vymenených na kultúrnom dome, zdravotnom stredisku, jedálni
a telocvični, ktorá ešte zostala nedokončená.
Pod kultúrnym domom sme spravili prezliekáreň a sprchu... Je toho veľa, čo sa urobilo.
o Určite je pred vami ešte veľa práce. Čo sa
chystáte robiť najbližšie?
- Nedávno sme za pomoci futbalistov a miestnych živnostníkov a podnikateľov betónovali
plochu pri futbalovom ihrisku, postavili sme
stĺpy, a plánujeme tam zastrešiť určitú časť,
kde by sme mohli organizovať rôzne akcie.
Máme rozbehnuté zateplenie obecného úradu, na ktoré sme už dostali dotáciu a ktoré sa
bude realizovať budúci rok. V podstate všetko,
čo sme si naplánovali, sa podarilo. Plánov je
dosť. Máme celkom slušný program sociálneho a hospodárskeho rozvoja a podľa neho sa
snažíme ísť. Chceli by sme doriešiť aj kanalizáciu, opraviť kultúrny dom, postaviť nové
zdravotné stredisko...
o Prečo ste sa rozhodli vstúpiť do spoločného časopisu so susediacimi obcami?
- Aby sme o sebe viac vedeli, navzájom sa
poznali a robili spoločné akcie. V podstate

tvoríme mikroregión Cedron - Nitrava, čo bol
aj jeden z dôvodov, aby sme sa ako obce dali
dohromady. Ďalšiou vecou je zviditeľniť našu
obec a našich podnikateľov v okolitých dedinách. Okrem toho, vždy si robí každá obec
svoju samotnú akciu pre seba. Ak by sa spojilo
viac obcí, spravili by sa spoločné akcie, predsa
len, príde tam viac ľudí, to spoločenstvo bude
väčšie, či už ide o oslavy, sedenia, súťaže...
Predovšetkým ale ide o tú spoluprácu, čo bol
primárny dôvod vstupu do spoločného časopisu s ostatnými obcami, aby sme sa zapájali
aj do spoločných projektov. Napríklad cyklotrasy. Voľakedy sme chceli spraviť cyklotrasu
z Vinodolu až po Šurany, ale niektorí starostovia nesúhlasili. A tento časopis ich k tomu
možno dotlačí.
o Čo si myslíte, prečo je pravidelná informovanosť občanov taká dôležitá?
- Mám pocit, ako keby ľudia nemali záujem
o spoločenský život v obci, nechodia na zastupiteľstvá a potom nevedia, čo sa v obci deje.
Myslím si, že aspoň takýmto spôsobom ich
o tom všetkom vieme informovať. Ľudia si
radi prečítajú, čo sa robí aj v druhých obciach.
Možnože časopis nás ako starostov spojí, keď
budeme chcieť niečo povedať spoločne občanom.
o Začiatkom roka 2016 vyšiel nový zákon
o odpadoch, ktorý sa výrazne dotýka najmä
obcí. A práve tým v súvislosti s týmto zákonom pribudli nové povinnosti. V akom
stave je preto oblasť komunálneho odpadu
v obci Mojzesovo? Aká je situácia so separovaným zberom?
- V podstate separujeme všetko, od papiera,
kovov, umelých fliaš až po sklo, tetrapaky,
polystyrén, baterky, elektroodpad... Potrebujeme, aby sa ľudia viac zapájali do separovania
odpadu. Separovaním sa šetrí a najmä chráni
životné prostredie. Sú to druhotné suroviny
a tie sa ešte môžu na niečo iné využiť. Zamedzujeme tým aj vzniku divokých skládok. Čo
si možno ľudia neuvedomujú, je, že separovaný zber ako taký máme zadarmo. Komunálny
odpad však platíme od tony. Navyše ak ľudia
dajú do kontajnera aj stavebný odpad, cena
za jeho odvoz vybehne veľmi vysoko a v neposlednom rade si to aj tak zaplatí občan. Zo
štatistík vyplýva, že veľmi málo ľudí separuje.
Pokiaľ ide o množstvo a váhu, naša obec
prispieva približne 10 %-mi separovaním.
Nikto neseparuje napr. kelímky od jogurtov,
plechovky od nápojov a ďalšie umelé obaly,
ale aj takéto maličkosti sa separujú. Ďalším
problémom je, že mnohí občania nemajú
kompostovisko. Ak by odpad, ktorý majú,
kompostovali, zasa by sme niečo ušetrili. Celá
spoločnosť na tom prerába. V separovaní
pneumatík nastali zmeny v tom, že pneumatiky sa v obci nezbierajú ani neseparujú (zber je
spoplatnený). V zmysle zákona o odpadoch je
povinnosťou výrobcu, predajcu či pneuservisu
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Materská škôlka

„prebytočnú“ pneumatiku zobrať.
o V obci bolo v júli tohto roku vydané
všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Mojzesovo. O čo v tomto nariadení aspoň tak

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na Vašom stole...”
v skratke ide?
- V nariadení je presne popísané, ako sa v obci nakladá
so všetkými odpadmi. Každá
obec musela toto VZN prijať.
o Ako sa k tejto problematike
stavajú občania Mojzesova?
- Je dosť občanov, ktorí separujú, ale žiaľ, ešte sme nedosiahli takú úroveň, že by mali
separovať úplne všetci. Stále
hľadáme riešenie. Mojzesovo
je aktuálne súčasťou Združenia obcí pre trvalo udržateľné
nakladanie s komunálnymi
odpadmi, preto verím, že nájdeme spoločné
riešenie a urobíme nejakú osvetu, aby sa viac
separovalo. Ak by naši občania začali viac
separovať, verím tomu, že až 50 % z ceny
odpadov by sa ušetrilo. Obec nesmie za
odpad doplácať. Platíme teda za skutočne

vyprodukované množstvo odpadu. Všetko je
to len o ľuďoch a bohužiaľ platí priama úmera
- koľko vyprodukujú, toľko zaplatia.
o Máme tu sviatok všetkých svätých a následne sa prehupneme do adventu a záveru
tohto roka. Čo by ste preto radi povedali
Vašim čitateľom?
- Pre väčšinu ľudí sú tieto sviatky spolu s adventom obdobím zhonu a stresu, preto ho už
nedokážu z hĺbky duše vnímať ako čas ticha
a pokoja. Nedajme si tento krásny čas vziať
zbytočným zhonom a naháňaním sa za vecami, ktoré nie sú najdôležitejšie. Tento čas prípravy a radosti by nás mal viesť k tomu, aby
sme sa zastavili a zamysleli nad tým, čo sme
počas tohto roka prežili, čo nám tento rok dal
a čím nás posunul dopredu. Rád by som preto
všetkým poprial hlavne veľa zdravia, radosti,
pokoja, aby sme mali viac času pre seba a pre
druhých ľudí.
pýtala sa: Mgr. Mária Májeková

Poslanci obecného
zastupiteľstva
v Mojzesove so starostom
Ing. Slavomír Hačko
Ing. Peter Porubský
Ing. Marián Manduch
Ing. Marián Vrták
Tatiana Martišová
Ľuboš Slovák
Jozef Záhorec
Ľubomír Opát
Ján Ostrožlík
Ing. Jozef Čunderlík - starosta

VI. ročník detského tábora Baobabovo v Mojzesove
Tohtoročný detský tábor Baobabovo
v Mojzesovo sa prehupol už do svojho šiesteho ročníka, ktorý sa konal v
auguste 2016.
Záujem detí o dni strávené v tábore
narastá každým rokom, tento rok
sme v tábore privítali 28 deťúreniec.
Pre malých táborníkov sme pripravili celodenné aktivity obohatené o
novinku, pod vedením inštruktora
jogy L. Fialku - detskú zdravotnú
jogu, takže sme každý deň v tábore
začínali hodinovým cvičením, doplneným dávkou smiechu a dobrej
nálady.
Počas letného tábora si deti mali
možnosť precvičiť nielen svoje zručnosti , ale aj telo a ducha.
V pondelok sme sa venovali tvorbe
oddielových vlajok, batikovaniu
tričiek a výrobe magnetiek z kerahmoty. Privítali sme medzi sebou
návštevu - redaktorku z Našich
novostí p. Angeliku Holomáňovú
a akademického maliara PhDr. Jána Halása. Deti nadšene prezentovali svoje
výtvarné návrhy vlajky tábora a kresby aktivít z prvého dňa.
Utorok nás privítali vinohrady . Bicyklová trasa začala pred obecným úradom,
pokračovala cez vinoce a končila športovými súťažami pri soche sv. Urbana.
Deti sa dozvedeli čo-to o histórii viníc, prečo je práve sv. Urban patrónom vinohradníkov, aké ľudové tradície sa viažu k viniciam a vinobraniu. Ktoré odrody
hrozna a ovocných stromov sa pestujú v našej oblasti.
Streda patrila histórii a skautingu. Deň sme strávili v priestoroch Múzea Jána
Thaina v Nových Zámkoch, kde si deti mali možnosť prezrieť stálu expozíciu a
zasúťažiť si so Sprievodcom po múzeu. Odliali si sadrové stopy zvierat žijúcich

v lesoch nášho regiónu a vytvorili
krásne maňušky z papiera, špagátu
a kreatívnych materiálov.
Štvrtok patril záchranárom - deti sa
naučili základy poskytnutia prvej
pomoci , naučili sa postup pri oživovaní človeka základy obväzovania
a fixovania rán. Spoločne sme si
prezreli domáce hospodárstvo u p.
J. Lóobla, ktorý spolu s manželkou
zasvätili deti do chovu domácej
hydiny a zajacov. Deti sa dozvedeli
základy starostlivosti o exotické
vtáctvo a pochutili si na sladkostiach, ktoré im naši hostitelia ponúkli za odmenu a pozornosť . Deň
končil tvorbou totemových stĺpov a
drevených príveskov.
Piatok sa táborové dni zavŕšili plavbou po Dunaji . Naša cesta viedla
do Patiniec, kde sme nastúpili na
hodinovú plavbu loďou, počas
ktorej sa z detí stali námorní kapitáni. Vyskúšali si kormidlovať loď
a po úspešnom zvládnutí praktickej skúšky - vedenia lode , dostali od kapitána
diplom lodivoda. Bodkou za táborovými aktivitami bola návšteva Gazdovského
hospodárskeho dvora v Branove, jazda v koči a „ovocná hostina“ v priestoroch
hospodárstva.
Tábor zabezpečovali animátori : Tatiana Martišová st., Lukáš Fialka, Marianna
Martišová, Mária Hlavačková, Martina Mihalíková, Jakub Martiš, Adam Martiš.
Za krásne chvíle strávené v tábore ďakujeme všetkým sponzorom a kuchárkam,
ktoré pre deti počas celého týždňa pripravovali chutné jedlá a občerstvenie.
- Tatiana Martišová -
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Chovatelia a záhradkári spojili svoje sily
na Agro výstave v Mojzesove

Slávnostné otvorenie
Rôzne druhy ovocia, zeleniny,
kvety, domáce i exotické zvieratá. Toto všetko ste mohli vidieť
v nedeľu 25. septembra na Agro
výstave v miestnom kultúrnom
dome v Mojzesove. Výstava,
pri organizácii ktorej spojili
svoje sily Miestna organizácia
Slovenského zväzu záhradkárov a Základná organizácia
Slovenského zväzu chovateľov
s obcou Mojzesovo, začala
netradične milým vystúpením
dievčat v krojoch. Po ich speve,
ktorý ešte doznieval v areáli
pred kultúrnym domom, sa
všetkým prítomným prihovoril
starosta obce Mojzesovo Ing.
Jozef Čunderlík. Ten vyjadril nadšenie, že sa
v rámci tejto výstavy začínajú prezentovať aj
chovatelia, o ktorých verí, že budú kráčať v
stopách záhradkárov, ktorí sú na takéto akcie
už zvyknutí. Súčasne poznamenal, že chovatelia nastavili latku veľmi vysoko, pretože tých
zvierat bolo na výstave veľmi veľa. „Všetkým
patrí veľká vďaka, najmä tým, ktorí priniesli
svoje produkty a zvieratá na výstavu,“ ukončil
svoj príhovor symbolickým prestrihnutím
stužky.
„Pre nás chovateľov ide o prvý ročník výsta-

Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov,
štvrtý zľava Ján Löbl, predseda

kamerunské kozy

vy,“ hovorí predseda Základnej organizácie
Slovenského zväzu chovateľov Ján Löbl.
„Občania priniesli svoje chovateľské úspechy, zapojila sa do toho široká obec, nielen
registrovaní chovatelia, ale aj radoví občania.“ Výstavu domácich a exotických zvierat
(spolu 37 druhov) tak obohatili chovatelia zo
susedného okolia – z Úľan nad Žitavou, zo
Šurian, Dolného Ohaja, Hulu, Mane, Lipovej
a z Kmeťova. Nechýbali tu preto také vzácne
druhy ako papagáje, pštrosy či kamerunské
kozy, ktoré sa na výstavách len tak nevidia. „Je
to vyslovene projekt nadšencov chovateľov, a
záhradkárov samozrejme tiež,“ dodáva
Ján Löbl. „Zrodil sa
už na ustanovujúcej
schôdzi, kde sme sa
zaviazali, že budeme
pôsobiť pre občanov
a zapájať mladých
chovateľov do určitej
tvorivej fázy, pokiaľ
ide o chov domácich
zvierat.“ Preto sa do
výstavy zapojili aj
deti tým, že si z domu
mohli priniesť vlastné
domáce zvieratko,
ktoré chcú vystavovať.
Kým zvieratá mohli
návštevníci obdivovať
Miestna organizácia Slovenského zväzu záhradkárov
vonku, v priestoroch

kultúrneho domu si zasa mohli
pozrieť vystavené ovocie,
zeleninu a kvety. Výslednú
atmosféru pekne dotvárali i
maľované výtvory detí zo základnej školy.
Predseda Miestnej organizácie
Slovenského zväzu záhradkárov Ľuboš Opát bol spokojný
s tým, že sa výstava obohatila
aj o zvieratá, keďže úrody bolo
tohto roku pomenej. „Som rád,
že sme sa dali dokopy s chovateľmi. Myslím, že spolupráca s
nimi bude stále lepšia a lepšia.“
V závere výstavy boli všetci vystavovatelia odmenení
hodnotnými cenami aj vďaka
sponzorom, ktorí výraznou mierou prispeli
k uskutočneniu tejto akcie. Ako povedal
predseda chovateľov Ján Löbl, mienia sa i
naďalej zdokonaľovať a robiť viacero takýchto
pestrých podujatí. „Keď človek niečo chce a
nečaká za to odmenu, o to je to potom vďačnejšie,“ uzatvára.
pripravila: Mgr. Mária Májeková
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Tatiana Martišová z Mojzesova a jej tri deti vystavovali
výtvarné práce v okresnej knižnici v Nových Zámkoch.

Umenie ako také, hlavne to výtvarné umenie v spojení s hudbou
sprevádza život ďalšej a ďalšej generácie ako z rodiny Hlavačkovej
tak i z rodiny Martišovej. Talent, ktorý dostali do vienka už prarodičia sa počas generačného vývoja zveľaďoval, upevňoval a vyvíjal,
až vyústil do výstavy generácií - mamy, Tatiany Martišovej a jej
detí , Mgr. Tatiany Martišovej, Jakuba Martiša a Adama Martiša z
Mojzesova. Výtvarné práce štvorlístka mohli milovníci výtvarného
umenia možnosť vidieť od 9.9. do 31.10. 2016 vo výstavnej sieni
Okresnej knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch. Výtvarná
„všehochuť” osloví všetky kategórie návštevníkov. Asambláž, maľba
na plátno akrylom, akvarel, kresba, grafika, maľba na textil, výtvarné štúdie, monumentálna tvorba z papiera, kovu, dizajnové návrhy
obalov, svietidla, šperky - šité, tvarované, autorské návrhy šperkov
a printy, návrhy hačkovaných a pletených modelov šiat, to všetko
tvorí svet plný farieb, materiálu a výtvarného spracovania jednotlivých členov rodiny Martišovej. Poďme si
týchto súčastných mladých umelcov bližšie
predstaviť:
Mgr. Tatiana Martišová, narodená v roku
1990, rodáčka z Mojzesova a momentálne žije
v Ústí nad Labem.
VZDELANIE: ZŠ Mojzesovo - Černík, Ľudová škola umenia v Šuranoch, I. stupeň - odbor:
výtvarný - pedagóg: PhDr. akademický maliar Ján Halás, Mgr. Anikó Krištofová, Škola
úžitkového výtvarníctva v Kremnici - vyštudované odbory: Zlatníctvo a strieborníctvo,
Plošné a plastické rytie kovov.Nadstavbové
štúdium: Stredná odborná škola sklárska v
Lednických Rovniach - vyštudovaný odbor:
Výtvarné spracovanie skla a bižutéria. Ateliér
sklárskeho dizajnéra Mgr. art. Petra Šipoša.
Titul - DiS.
Vysokoškolské štúdium: UMB BB - Pedagogická
fakulta, Katedra výtvarnej kultúry - výtvarné umenie. Ateliér PaedDr. Jána Husára PhD.
Jakub Martiš, narodený v roku 1995, rodák z Mojzesova.
VZDELANIE: ZŠ Mojzesovo – Černík, Ľudová
škola umenia v Šuranoch, odbor výtvarný - I. stupeň, pedagóg: Anikó Krištofová, Súkromná škola
úžitkového výtvarníctva v Kremnici - vyštudovaný
odbor: Plošné a plastické rytie kovov. Grafika. Nadstavbové štúdium: Súkromná škola úžitkového
výtvarníctva - odbor: Umelecké kováčstvo a zámočníctvo.
Adam Martiš, narodený v roku 1998, rodák z Mojzesova.
VZDELANIE: ZŠ Mojzesovo – Černík, Základná
umelecká škola v Šuranoch, odbor výtvarný, I. stupeň - pedagóg. Mgr. Anikó Krištofová, Súkromná
škola úžitkového výtvarníctva v Kremnici - študuje
4. ročník, odbor: dizajn - grafický, priemyselný,
produktový a interiérový dizajn. V štúdiu by chcel pokračovať na Uni-

verzite Jana Evangelistu Purkyně v Ústí nad
Labem na Fakulte umenia a dizajnu.
Tatiana Martišová, rod. Hlavačková, narodená v roku 1968, žije v Mojzesove, pracuje
ako knihovníčka v MsK Michala Matunáka v
Šuranoch.
VZDELANIE: ZŠ Mojzesovo - Černík, Ľudová škola umenia - I. a II. stupeň, odbory:
hudobný ( akordeón + spev) a výtvarný. Výtvarný
odbor - pedagóg PhDr. akademický maliar Ján
Halás. Gymnázium Šurany, počas štúdia na gymnáziu navštevovala aj súkromné hodiny výtvarnej
prípravy na Katedre výtvarnej výchovy UKF v
Nitre u Doc. akad. maliara Ladislava Čecha. Nadstavbové štúdium : Stredná knihovnícka škola
Bratislava.
Totalitný režim a poznámka v kádrovom profile,
že je veriaca, mali za následok to, že sa nedostala
na vysokoškolské štúdium, takže svoje vedomosti a
talent zúročila pri svojich deťoch, ktoré sama pripravila na prijímacie talentové skúšky na stredné
školy a dcéru aj na vysokú školu. Na umenie nezanevrela, ale sa mu ako amatér venuje aj naďalej.
Vedomosti získané od akademikov, zúročuje pri
príprave a realizovaní Tvorivých dielní pre deti a
seniorov.
/Viac o talente a výstavách šikovných Mojzesovčanov budeme informovať aj v ďalších číslach
časopisu/
- spracované redakciou -

Futbalový turnaj na počesť Andreja Vašeka a Petra Kajanoviča
v Mojzesove je už tradíciou obce

V lete 2016 sa už po šiesty krát v našej obci konal futbalový turnaj na počesť Andreja
Vašeka a Petra Kajanoviča. Hlavný organizátorom tohto Memoriálu bol, tak ako aj
pominulé roky, OŠK Mojzesovo, pod vedením p. Juraja Kozára – prezidenta športového klubu. Turnaja sa zúčastnili futbalové mužstvá z Komjatíc, Černíka, Šurian (junior)
a samozrejme „domáce“ Mojzesovo, ktoré vyšlo zo súperenia ako víťaz. „Pri organizovaní futbalového turnaja nám zostali verní všetci sponzori, tak ako aj minulé ročníky,
za čo som im povďačný“, vraví Juraj Kozár, prezident OŠK Mojzesovo. Účasť divákov
bola tento rok veľmi hojná. Turnaj sa totiž odohrával v čase Obecných slávností, kedy
starosta obce Ing. Jozef Čunderlík, odovzdával ocenenia občanom ako poďakovania
za podporu rozvoja a budovania obce. Spojenie týchto dvoch kľúčových udalostí leta
sa ukázalo ako ideálne. Nateraz, najbližším „nešportovým“ cieľom, ktorým chce OŠK
Mojzesovo prejsť, je dostavba futbalového areálu, čo určite znamená skvalitnenie budúcich futbalových zážitkov pre divákov. Snáď sa im to podarí do ďalšieho zahájenia
Memoriálu v budúcom roku. Za všetkých športových fanúšikov im to prajeme!
pripravila: Ing. Michaela Vašeková
foto: Vivien Zlatinská
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„Záleží mi na rozvoji a budovaní našej obce“,
hovorí Miroslav Juhász, starosta obce Rastislavice.

Obec Rastislavice patrí
medzi najmladšie obce na
Slovensku. Osamostatnila
sa v roku 1936 pod názvom
Degeš, ale 11.júna 1948
bola premenovaná na
Rastislavice. Napriek
mladému veku jej dejiny
siahajú do najstarších
čias, pretože územie obce
patrilo do nitrianskeho
kniežatstva a Veľkej
Moravy. V súčasnosti žije
v obci 911 obyvateľov
slovenskej národnosti,
katolíckeho a evanjelického
vierovyznania.
Starostom obce je prvé
volebné obdobie Miroslav
Juhász, bývalý dlhoročný
poslanec. Obecné
zastupiteľstvo tvorí sedem
poslancov: Peter Bednárik
– zástupca starostu, Ing. Ján
Pochyba, Miroslav Kasáš,
Mgr. Andrea Nerečová,
Miroslav Kuric, Ing. Pavol Nereča a MUDr.
František Krak.
o Pán starosta, najvyššiu volebnú funkciu
zastávate prvé volebné obdobie. Čo pre vás
znamená byť starostom Rastislavíc?
- Od školských čias som pracoval v rôznych
spoločenských organizáciách, práca s ľuďmi ma
napĺňala aj v pracovnom živote a ako poslanec
som bol zainteresovaný do problémov obce.
Chápal som potrebu zmeny a keďže mi záleží
na rozvoji a budovaní rodnej dediny, rozhodol
som sa kandidovať na pozíciu starostu. Ľudia mi
vyslovili dôveru tým, že si ma zvolili a pre mňa to
znamená určitú povinnosť nesklamať ich a spolu
s poslancami vytvárať v obci podmienky na kvalitný
život pre všetkých občanov
Rastislavíc.
o Splnili sa vám predstavy
s ktorými ste do volieb išli
a ako sa vám zmenil život?
- Moje predstavy sa
nezmenili, nakoľko som
problematiku obecných
záležitostí poznal. Som typ
človeka, ktorého nenechávajú
ľahostajným problémy iných,
verím, že ľudia ma poznajú
tak, že som ochotný pomôcť
vždy a často aj na úkor svojej
rodiny. Môj pracovný čas je
24 hodín denne, ale našťastie
mám chápavú a tolerantnú
manželku, ktorá je mojou
veľkou oporou. Vedel som
však do čoho idem a prvoradé
pre mňa je pre obec robiť čo
najviac a čo najlepšie.
o Čo najviac trápi
hlavu obce a obecné
zastupiteľstvo?
- Po nástupe do funkcie sme
spolu so zastupiteľstvom
prebrali obec v dosť
zanedbanom stave. Preto
sa snažíme o rekonštrukciu
obecných a občianskych

záležitostí. Je to náročný
proces, ktorý si vyžaduje veľa
času, finančných prostriedkov
a zapojenia sa všetkých
občanov. Kladne hodnotím
práve záujem občanov o veci
verejné, v obci veľmi aktívne
pracujú spoločenské organizácie,
ktoré sa podpisujú na kvalite
života v Rastislaviciach.
Hlavne ma teší, že v dedine
vznikol Klub mladých a s tým
súvisiaca aktívna zapojenosť
mladých, ktorí sú budúcnosťou
Rastislavíc. Samozrejme
najviac nás trápi zlá finančná
situácia, ale to asi všetkých či
už starostov, poslancov alebo
bežných ľudí.
o Aké projekty a akcie v obci
realizujete?
- Podarilo sa nám zabezpečiť
kamerový systém, ktorý
slúži pre bezpečnejší život
v obci. Získali sme finančné
prostriedky na multifunkčné
ihrisko, zrekonštruovali sme vďaka európskym
fondom verejné osvetlenie a máme rozbehnutý
projekt na čističku odpadových vôd
a kanalizáciu. Investičnými akciami bol čiastočne
zrekonštruovaný Kultúrny dom a v celej obci
sme nainštalovali smetné koše. Spolu s hasičmi
sme získali od ministerstva vnútra novú hasičskú
techniku a brigádnicky vyčistili odvodňovací
kanál, upravili cintorín, kde sme čiastočne
zrekonštruovali okolie domu smútku. Podarilo sa
nám oživiť kultúrne, záujmové a športové vyžitie
pre občanov. Organizujeme spolu so spoločenskými
organizáciami akcie, aby sa tu občania cítili dobre.
Snažíme sa pre deti a mládež organizovať aktivity
určené na zmysluplné využívanie ich voľného

času a Kultúrny dom sa stal centrom kultúrnospoločenského života. Vďaka úspešným projektom
sme získali dotácie z Vyššieho územného celku, za
ktoré sme kúpili vybavenie slúžiace pre záujmovospoločenskú činnosť a športové aktivity pre
všetkých. Sponzorsky sme získali pre obec symbol
v podobe veľkej drevenej sochy kniežaťa Rastislava,
ktorá stojí pred Obecným úradom a súsošie
Husiarka umiestnené na námestí. Pravidelne
vysádzame stromy a doplňujeme zeleň, aby obec
a jej okolie boli miestom, kde sa všetkým žije
zdravo a dobre.
o Aké sú priority obce vytýčené do budúceho
obdobia?
- Hlavnou prioritou je kanalizácia a čistička
odpadových vôd, oprava komunikácií, chodníkov
a parkovísk a úprava okolia nájomných bytoviek.
Pracujeme na vytvorení zberného dvora a hľadáme
financie na výstavbu obecného trhoviska. Je toho
veľa čo by sa v dedine dalo zlepšiť a vybudovať.
Robíme všetko pre postupné získavanie potrebných
financií.
o Prečo je pre vás informovanosť o obci taká
dôležitá, keďže každoročne vydávate časopis
Rastislavičan a spolu s okolitými obcami ste
vstúpili aj do spoločného časopisu?
- Informovanosť občanov nielenže vyplýva zo
zákona, ale je prínosom pre čisté a seriózne vzťahy
medzi obyvateľmi obce. Mojim cieľom je zabezpečiť
pravdivé informovanie občanov o skutočnom stave
obce a dianí v nej, aby sa vedeli orientovať v obecnej
problematike a následne podávať pripomienky
a nápady na riešenie problémov, podnety na
zaujímavé aktivity a tým zvyšovať ich zapojenosť do
života obce. Všetci spolu sme tvorcami prostredia
v ktorom žijeme.
o Začiatok novembra je čas, kedy ľudia navštevujú
cintoríny. V akom stave ich na sviatky zosnulých
má pripravené vaša obec?
- V Rastislaviciach sú dva cintoríny, evanjelický
a katolícky. O oba sa staráme v rámci obecných
možností. Pravidelne ich
kosíme a podľa možností
upravujeme čo treba.
Ako som spomínal, spolu
s Klubom mladých sme
zorganizovali brigádu na
rekonštrukciu lavičiek
na katolíckom cintoríne.
Snažíme sa, aby posledné
miesto odpočinku našich
občanov bolo miestom, kde
žijúci príbuzní v estetickom
prostredí s pietou môžu
spomínať na svojich
zosnulých.
o Čo želáte svojim
spoluobčanom a ostatným
ľuďom do ďalších dní?
- Všetkým želám
hlavne zdravie, šťastie
a prácu. Nech má každý
zamestnanie, aby mal
z čoho hodnotne uživiť
svoju rodinu. Rastislaviciam
želám hlavne úspešnosť
pri podávaní žiadostí
o nenávratné finančné
prostriedky, ktoré sú
dôležité pre rozvoj obce.
Pripravila: Mgr. Marika
Derďaková
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Ako sa Rastislavice stali NAJ DEDINKOU Slovenska
„NAJ dedinka Slovenska odhalí všetko pekné a dobré, čo
slovenský vidiek ponúka a divákom dokáže, že každá dedina
môže byť tým najlepším miestom pre život.“ Toľko krátka
charakteristika letnej šou uvádzaná ako reklamný spot v
televízii.
Vybratie Rastislavíc do televíznej súťaže Naj dedinka je dôkazom, že aj obce nachádzajúce sa na nížine, s ďalekosiahlymi
úrodnými rolami kvalitnej zeme, dokážu človeku ponúknuť
krásne prírodné scenérie a zaujímavých ľudí. Túto reláciu
produkuje Slovenská televízia a naša obec bola vybratá z takmer
šesťsto prihlásených dedín. Na základe vopred dohodnutého
scenára sa Rastislavice na 3 júnové dni stali dočasným pôsobiskom dvadsaťdva členného televízneho štábu, na čele s mladou
režisérkou Šárkou Šedivou. Nechýbali ani hlavné hviezdy,
moderátori relácie Katka Brychtová a Martin Nikodým. Katka
sa ukázala ako gazdinka a hneď v prvý deň priniesla za plech
ovocných koláčikov. Aj tie prispeli k tomu, že štáb a miestny organizačný tím vytvorili pre natáčanie ideálny a súdržný tím rodinného typu. Hlavou domáceho tímu bol samozrejme pán starosta Miroslav Juhász a jeho pravou rukou pre styk s televíznym
tímom bola kultúrna referentka Marika Derďaková, takzvaná
„spojka“. Mala na starosti pripraviť päť aktivít scenárom vopred
určených, ale prispôsobenie obecným podmienkam bolo na
nej. Natáčanie začalo v piatok ráno prvou aktivitou a tou bola
úloha pre starostu. Mala za úlohu odhaliť, ako hlava obce pozná
svojich občanov. Spojka Marika mu pripravila tri predmety,
charakteristické pre daného rastislavičana, ktorému mal byť
predmet starostom vrátený za účasti kamier. A tak starosta
odovzdal kimono bývalému reprezentantovi Slovenska v karate
Miroslavovi Holecovi, zdravotnícky batoh predsedníčke miestneho spolku Červeného kríža Helene Hlavačkovej a virguľu
(prútik na vyhľadávanie vody) Ondrejovi Palicovi. Piatkové popoludnie zasa patrilo susedskej výpomoci. Táto aktivita ukázala
súdržnosť rastislavičanov a ochotu pomôcť slabším. Osamelej
a chorej starenke Jozefke Svitačovej prišli upraviť okolie domu
mladí aj starí. Do nového betónového chodníčka pred domom
dokonca Martin s Katkou otlačili svoje dlane a pani Jozefka tak
má svoj chodník slávy. V sobotu sa točilo rodinné stretnutie, na
ktorom si guláš navarila rodina Rodných a Čačaných. Posedeli
si, pospomínali na mladosť a aj zaspievali do kamery. Popoludní v sále kultúrneho domu za skvelej atmosféry povzbudzujúcich fanúšikov súťažili miestne spolky. Išlo o netradičné preteky
v čo najpomalšej jazde na bicykloch. Súperili medzi sebou členovia Klubu mladých a Dobrovoľného hasičského zboru. Živé
prekážky im robili členovia Červeného kríža. Bola to zábava,
ktorej neodolali ani moderátori a zajazdili si spolu so súťažiacimi. Zvíťazila dobrá nálada, ktorú organizátorom začal kaziť fakt,
že neustále pršalo a Rastislavice mali pred sebou najdôležitejší
tretí deň natáčania, počas ktorého sa mal na miestnom futbalovom ihrisku vytvoriť názov dediny z rozkvitnutých kvetov
slnečníc za účasti čo najviac ľudí. Vymodlené slnečné počasie
žiaľ neprišlo a v nedeľu lialo ako z krhly. Napriek tomu sa pán
starosta doobeda rozvážal na starom hasičskom nákladiaku a
cez megafón pozýval občanov do sprievodu. Ten išiel od
Kultúrneho domu na námestie, lebo ihrisko bolo premočené
a kameraman rozhodol a náhradnom mieste. Čelo sprievodu
tvoril krásny koč ťahaný koňmi, na ktorom sa viezli starosta
a moderátori. Za kočom kráčali krojované dievčatá s kvetmi
na zmoknutých vlasoch. Za nimi išli zarmútení členovia Veselej muziky, pretože nástroje kvôli dažďu nemohli vytiahnuť
a tak spievali bez hudby. Ľuďom kráčajúcim na námestie
možno nesvietilo slniečko, ale slnečnice v ich rukách dodávali tejto udalosti nevšedný nádych. Akoby malé slniečka
kráčali pomedzi dažďové kvapky. Na námestí už čakali
Martin s Katkou a počítali prichádzajúcich. Prišlo ich 437,
čo je 37% všetkých obyvateľov obce. Vzhľadom na počasie to
bol výborný výsledok, s ktorým bol spokojný aj starosta a pri
ďakovaní zúčastneným bolo z jeho hlasu cítiť dojatie. Dojatie
nad súdržnosťou rastislavičanov, nad láskou k rodnej dedine
a nad dojemným záverom troch nezvyčajných dní. Tie boli
ukončené slnečnicovým nápisom Rastislavice rozliehajúcim
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sa po celom námestí. Slnečnice napriek
pochmúrnemu počasiu
rozžiarili všetko naokolo, a nad námestí akoby
zrazu zasvietilo veľa
sĺnk. Boli to tie, ktoré
sú ukryté v srdciach
obyvateľov Rastislavíc.
Slneční ľudia...tak ich
nazval štáb.

Galéria talentovaných ľudí z Rastislavíc

V dnešnej dobe je zvykom skôr haniť ako chváliť. Preto sa začiatkom roka v Rastislaviciach rozhodli založiť galériu výnimočných
občanov, aby sa nimi nielen pochválili, ale hlavne aby motivovali
ostatných. Na oficiálnych stránkach obce založili Galériu talentovaných ľudí z Rastislavíc, kde každý mesiac uverejňujú portrét inej
osobnosti.
Ako prvá bola verejnosti predstavená
mladá šikovná fotografka Simona Kuricová, ktorá je zároveň fotí
takmer všetky akcie pre obec. V januárovom portréte bola predstavená
Lucia Bednáriková, členka tanečnej
skupiny Rhytmix z tanečnej školy
VIVA v Nových Zámkoch. Lucia je aj
nadaná maliarka a popri koníčkoch
úspešne študuje na vysokej škole.
Februárový portrét patril jednému z
najvýznamnejších občanov Rastislavíc, Ing. Jozefovi Barcajovi, ktorý
získal prestížne ocenenie Krištáľové
krídlo 2015 za oblasť hospodárstva.
Simona Kuricová
Ako riaditeľ termálneho kúpaliska
v Podhájskej, dokázal toto miesto
prebudovať na rekreačné stredisko na
svetovej úrovni. Pre obec Rastislavice je tiež
prínosom, pomáha ako vie. Marec predstavil
bývalého hráča futbalového klubu Rastislavíc Mareka Suríniho. Marek okrem futbalu
súťaží v autoslalome, kde dosahuje výborné
umiestnenia nielen na Slovensku, ale aj v
zahraničí. Jedným z mladých šikovných ľudí
je aj Adam Šurába, zverejnený v apríli. Má
Ing.
úspešné WEB studio a je tvorcom úspešMilan Macaj
ných reklamných projektov. Spolupracuje s
obcou a hrá za ňu aj futbal. Májový portrét
patril výnimočnej žene Zuzane Antalovej, bývalej manželke
evanjelického biskupa Jána Antala. Táto žena sa aktívne zapája
do spoločenského života v obci a v evanjelickej komunite. Jún
predstavil bakalára Mareka Kraka, ktorý podniká v oblasti
zdravého životného štýlu a svojim športovým duchom je príkladom pre ostatných. V júli bol predstavený verejnosti bývalý
vrcholový športovec a reprezentant SR v karate Miroslav Holec.
Viackrát sa úspešne zúčastnil na majstrovstvách Európy a sveta,
kde získaval medailové umiestnenia. Z inej oblasti záujmov bol
augustový portrét o Ing. Milanovi Macajovi, ktorý je zachovávateľom tradičných remesiel. Spracováva ovčiu vlnu a vyrába z
nej produkty, ktoré sú potechou očí aj duše. Október predstavil
verejnosti futbalovú legendu Rastislavíc – Štefana Hozzána,
ktorý je trénerom dorastu.
Koncom roka plánuje starosta obce Miroslav Juhász stretnutie s
týmito výnimočnými ľuďmi, na ktorom ocení nielen ich talent,
ale aj spolupatričnosť k Rastislaviciam.
strany pripravila: Mgr. Marika Derďaková

Marek Suríni

Miroslav Holec

Bc. Marek Krak

Ing. Jozef Barcaj
Lucia Bednáriková

Adam Šurába

Štefan Hozzán

Zuzana Antalová
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Futbalový turnaj o pohár
starostu obce Rastislavíc

Tak ako každý rok, aj tento rok sa uskutočnil v jednu
júlovú sobotu „Futbalový turnaj o pohár starostu obce
Rastislavíc“, ktorý organizoval FK SLOVAN Rastislavice
v spolupráci s Obecným úradom.
Aj keď bolo pozvaných viacero klubov, nakoniec do
samotnej súťaže nastúpili 3 družstvá: domáci FK Slovan
Rastislavice, TJ Družstevník Bešeňov a FK Svätoplukovo.
Pred množstvom fanúšikov sa hralo systémom každý s
každým. Turnaj bol napínavý a nakoniec zvíťazili futbalisti z Bešeňova. Na druhom mieste sa umiestnili domáci
hráči a na treťom skončilo mužstvo zo Svätoplukova.
Zaujímavosťou turnaja okrem športového zážitku bolo,
že si návštevníci mohli zasúťažiť v strieľaní jedenástok.
Kopania-chtivých mužov z rôznych vekových kategórií sa našlo dostatočne veľa a toto
spestrenie akcie zaujalo aj ženy. Každá fandila tomu svojmu a nad ihriskom sa vznášala
veselá atmosféra. Najlepšiemu strelcovi Ľubošovi Vaššovi starosta obce Miroslav Juhász
odovzdal ako ocenenie fľašu domácej pálenky. Futbalové popoludnie prinieslo divákom
okrem zábavy aj občerstvenie v podobe gulášu, nápojov a varenej kukurice. Po záverečnom vyhodnotení, v ktorom za organizátorov poďakoval všetkým tréner FK Slovan
Rastislavice Juraj Arpáš, pán starosta odovzdal mužstvám trofeje. Záver turnaja patril
losovaniu tomboly a všetci, ktorí si zakúpili tombolový lístok, prispeli futbalistom na
chod ich klubu. Dobrá akcia s dobrou myšlienkou má všetky dôvody na úspech. A futbalový turnaj dobrou akciou je.

Spoločenské organizácie
v Rastislaviciach

DHZ s R. Kaliňákom pri preberaní nového hasičského auta

Klub mladých v DAB Nitra

Miestny spolok SČK na natáčani Naj dedinky

Súčasťou kultúrno – spoločenského života v obci záujmové organizácie, činnosť ktorých prispieva k vytváraniu všestranných príležitostí na
uspokojenie občanov. Obec Rastislavice je síce malá dedina, ale s veľkým
počtom ľudí, ktorí sa aktívne zapájajú do života obce.
Jednou z najaktívnejších organizácii je Dobrovoľný hasičský zbor. Miestni hasiči sú neodmysliteľnou zložkou Rastislavíc. Je ich okolo tridsať a
okrem brigád na úprave obecných priestranstiev, pomáhajú profesionálnym hasičom pri zásahoch, stavajú obecné máje, pre deti pripravili
úžasný Deň detí, spolupracujú so školou a sú vždy po ruke, keď ich obec
potrebuje.
Miestny spolok Slovenského červeného kríža má dlhoročnú tradíciu a v
dedine sú členovia známi organizovaním odberov krvi, zájazdov za poznaním alebo návštev divadelných predstavení. V škole robia zdravotníci odborné besedy, kde učia deti zásady prvej pomoci.
Dlhoročnou tradíciou sa môže pochváliť aj futbalový klub Slovan, ktorý
má v súčasnosti tri družstvá: žiacke, dorast a dospelých. Žiakov aj dospelých trénuje Juraj Arpáš, dorastencov má na starosti Štefan Hozzán.
Klub každoročne organizuje v spolupráci s obcou futbalový turnaj o
pohár starostu obce, kde pozýva mužstvá z okolia.
Už pár rokov v obci pracuje občianske združenie Máme
radi Rastislavice. Jeho prioritou je prispieť ku skvalitneniu
života v dedine. Dôkazom toho je osadenie knižnej búdky
na námestí, organizovanie tradičnej súťaže vo varení
kapustnice a fašiangového plesu.
Najmladšou organizáciou je Klub mladých Rastislavice,
ale činnosťou sa od začiatku radí medzi tie najaktívnejšie.
Mladí ľudia sa zapájajú do všetkých oblastí života obce.
Zúčastňujú sa brigád, akcií organizovaných obcou a sami
organizujú športové, kultúrne a vzdelávacie podujatia.
V obci okrem týchto spolkov pracuje aj poľovnícke združenie, spolok cvičencov a krúžok Ručičkovo. Veľmi aktívni sú aj evanjelici, ktorí organizujú zaujímavé stretnutia.
Vedenie obce podporuje kultúrno –
spoločenský život
a plánuje koncom
roka podnietiť
založenie pobočky
Jednoty dôchodcov Slovenska.
stranu pripravila:
Mgr. Marika
Derďaková
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Medzinárodný Grand Prix Slovakia
v Nových Zámkoch – I. ROČNÍK.

Športová hala Milénium
v Nových Zámkoch
v sobotu 15. októbra t.r.
privítala 147 súťažiacich
z Maďarska, Čiech a Slovenska. Súťaže sa zúčastnili známe osobnosti
naturálnej kulturistiky
a niekoľkonásobní majstri sveta či Európy ako
Katarína Tomášova, Iveta Hauserová , Koloman
Miss sympatiaVeronika Šloufová v strede po pravej strane riaditeľ
súťaže Dávid Gál, vľavo Viliam Rigo, prezident INBA Slovensko
Tóth, Ing. Peter Winkler
a niekoľko násobný absolútny víťaz posledných súťaží Fran- Slovakia bola nominačnou súťažou
na nastávajúce Majstrovstvá Európy,
tišek Hoffman z Českej republiky.
O hladký a kvalitný priebeh podujatia ktoré sa uskutočnili 22. 10. 2016
v novootvorenom športovom komsa postaral riaditeľ súťaže Dávid Gál
plexe X- Bionic Sphere Šamorín /
obklopený zodpovedným teamom ,
Informáciu z týchto majstrovstiev
ktorým diktoval vedúci pretekárov
prinesieme v budúcom čísle, vo febEugen Csöllei . Ako je už na našich
ruári 2017/. Grand Prix Slovakia
súťažiach zvykom súboje na pódiu ,
sa konala pod hlavičkou Slovenskej
rodinná a priateľská atmosféra v záasociácie naturálnych kulturistov.
kulisí strieda kategóriu po kategórii.
V duchu antiky sa nieslo aj vyhlasoŽe bolo na čo pozerať, je aj skutočvanie víťazov. „Vir inkomparabilis“,
nosť , že sa bojovalo v 27 kategóriách
za čo prevzal zodpovednosť medziná- čiže muž so všetkými neporovnateľrodný rozhodcovský zbor. Grand Prix ný, ktorý pred mnohými rokmi vstúpil do športovej
arény kulturizmu
a vždy bol jej
ozdobou a merateľným vzorom.
Má za sebou
nespočítateľné
množstvo víťazstiev, reprezentácií a nominácií
Zľava Michal Kubala,
František Hoffman, Mikuláš Vajaš

Zľava Milan Virág 61 rokov,
Koloman Tóth 61 rokov, Peter Petkéš 68 rokov

Zľava Michaela Hanková,
Ing. Peter Winkler, Roman Bednár

a dodnes neodpočíva na vavrínoch,
ale naďalej súťaží a zdobí! To boli
slová muža v tóge pri korunovácii,
keď dievčina , „nastrojená“ v rímskom odeve kládla vavrínový veniec
na hlavu Ing. Petra Winklera,
ktorý je už viac ako dve desaťročia
ikonou naturálnej kulturistiky na
Slovensku. „Korunovácia sa zapíše do
histórie Slovenskej naturálnej kulturistiky“, povedal Viliam Rigo, prezident
SANK. 74 absolvovaných súťaží, 45
prvých miest v kategórii, 11 absolútnych víťazstiev , sedem krát na stupienkoch víťazov na majstrovstvách
sveta a sedem krát majster Európy. To
je len krátky výpočet úspechov tohto
výnimočného muža.
Vo večerných hodinách sa účastníci
Grand Prix
Slovakia
rozišli so
slovami:
„Vidíme sa
v X- Bionicu
a opäť sa
tešíme na
fantastickú
atmosféru
a športové
zápolenia!“
-R-

Zľava Katarína Tomášova,
Iveta Hauserová, Monika Kenická
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S Ing. Helenou Bohátovou, PhD. – riaditeľkou Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny v Nových Zámkoch, hovoríme o aktuálnom stave
(ne)zamestnanosti v okrese, ale aj o nových opatreniach a podporách
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na pracovnom trhu.
Ing. Helena Bohátová, PhD., sa
narodila v Šuranoch, vyrastala
v obci Černík. Vyštudovala
Elektrotechnickú fakultu STU
v Bratislave, doktorandské štúdium
v odbore sociálna práca absolvovala na
UKF v Nitre. Viac ako dvadsať rokov
pôsobila ako stredoškolská učiteľka
na Elektrotechnickej priemyslovke
v Nových Zámkoch a od roku 2007
do roku 2010 pôsobila vo funkcii
riaditeľky Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny (ÚPSVR) v Nových Zámkoch.
o Vy ste pôsobili aj v pozícii prednostky
Okresného úradu v Nových Zámkoch –
to bolo aká škola života pre Vás, lebo je
to štátna správa (predĺžená ruka vlády
SR), zodpovedá za činnosť okresu,
jeho rozvoj, rieši problémy prakticky
celého života verejnosti.... Čo Vám táto
funkcia dala?
- Na funkciu prednostky Okresného
úradu (OÚ) v Nových Zámkoch som
bola menovaná od 1.10.2013. Bol to
začiatok 2. etapy reformy štátnej správy
ESO (Efektívna, spoľahlivá a otvorená
verejná správa). Základným cieľom tejto
reformy je, aby si občan agendu štátnej
správy, vybavil na jednom mieste. Po
mojom nástupe situácia na OÚ v Nových
Zámkoch toto však neumožňovala.
Bolo potrebné inštitúcie, ktoré sa
nachádzali v nájme v budove OÚ,
ktorých činnosť nespadala pod agendu
OÚ vysťahovať a vytvoriť priestory a
podmienky pre činnosť odborov OÚ.
Katastrálny odbor, Pozemkový a lesný
odbor, Odbor starostlivosti o životné
prostredie sa následne presťahovali
z rôznych častí Nových Zámkov do sídla
OÚ Nové Zámky na ulici Podzámska
č. 25. Ministerstvo vnútra SR zároveň
riešilo vytvorenie Klientskeho centra
v Nových Zámkoch a Štúrove, kde po
zrušení Obvodného úradu bolo zriadené
pracovisko OÚ Nové Zámky. Z OÚ
v Nových Zámkoch som odchádzala
nielen s novými skúsenosťami
z rôznorodej problematiky činnosti OÚ,
ale aj s dobrým pocitom, že kompletnú
agendu OÚ si klient už dokáže vybaviť na
jednom mieste a nie na troch, ako tomu
bolo pred mojim nástupom.
o Verejné funkcie vždy závisia od
politickej klímy to vieme, je len otázne,
či je to aj vždy správne, nechajme však
hovoriť za tento fakt reálne pracovné
výsledky... Po posledných voľbách došlo
k zmene aj v Nových Zámkoch a Vy
ste sa vrátili do kresla riaditeľky úradu
práce...., čo Vás tu čakalo? Aké boli
Vaše prvé kroky?
- Áno, od 1.8.2016 pracujem na ÚPSVR
v Nových Zámkoch vo funkcii riaditeľky.
ÚPSVR prešli zásadnými organizačnými

zmenami, ktorých výsledkom bolo
vytvorenie Oddelenia služieb pre
občana. Služby a agenda ÚPSVR
zostala nezmenená. Najväčšiu pozitívnu
zmenu zaznamená klient ÚPSVR
práve na Oddelení služieb pre občana,
kde si u jedného pracovníka dokáže
vybaviť agendu služieb zamestnanosti,
štátnych sociálnych dávok, pomoci
v hmotnej núdzi a náhradného
výživného. ÚPSVR Nové Zámky má
taktiež pracoviská v Šali, Štúrove
a v Šuranoch. Personálne je obsadený
odborne zdatnými zamestnancami,
ktorých prácu si veľmi vážim. Činnosť
ÚPSVR úzko súvisí s hospodársko
- politickou situáciou v spoločnosti.
Slovensko zaznamenáva hospodársky
rast, čo sa pozitívne odzrkadľuje nielen
na poklese nezamestnanosti, ale hlavne
pri vytváraní nových pracovných miest,
preto jedným z mojich prvých krokov na
úrade práce bolo zmapovanie aktuálnej
situácie na trhu práce v okrese Nové
Zámky a v okrese Šaľa. Taktiež som sa
zaujímala o situáciu v oblasti sociálnych
vecí a rodiny, kde som sa zamerala na
pomoc občanom formou poskytovania
rôznych peňažných príspevkov, ako aj na
poskytovanie odborného poradenstva
zameraného na pomoc pri riešení
krízových situácii rodín s deťmi.
o Aká je celková aktuálna situácia
v zamestnanosti a nezamestnanosti
okresu NZ? Čo je najvypuklejší
problém v tomto okrese?

- Miera evidovanej nezamestnanosti
v okrese Nové Zámky je k 31.8.2016
8,44%, čo predstavuje v absolútnych
číslach 6 930 uchádzačov o zamestnanie.
Medzimesačne sme zaznamenali pokles
evidovanej miery nezamestnanosti o 0,10
percentuálneho bodu. Pre porovnanie
k 31.8.2015 bola evidovaná miera
nezamestnanosti v našom okrese 9,44%,
čiže medziročne sme zaznamenali pokles
o 1,00 percentuálneho bodu. Z pohľadu
služieb zamestnanosti poskytovaných
v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. o službách
zamestnanosti sa javí najvypuklejším
problémom obsadzovanie voľných
pracovných miest vhodnými uchádzačmi
o zamestnanie. Problematické je najmä
zosúlaďovanie študijných a učebných
odborov uchádzačov o zamestnanie
s ponukou pracovných pozícií
zamestnávateľov. Danú situáciu rieši
v súčasnosti poskytovanie príspevku
na rekvalifikáciu, tzv. REPAS v zmysle
§ 54 ods. 1 písm. d) zákona o službách
zamestnanosti.
o Na Slovensku máme stovky osôb,
ktoré sa úmyselne vyhýbajú práci,
resp. oficiálnej práci, teda nahlásia
sa ako nezamestnaní, takže štát za
nich odvádza povinné odvody (a to
desiatky rokov), aj zdravotné poistenie,
a oni si spokojne „vegetia“. Zarábajú
„načierno“, pracujú v zahraničí tak, že
si „odskakujú“ na pár dní a následne
sa vracajú, akoby sa nechumelilo a ak
aj dostanú pracovnú ponuku, ktorá
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doslovne vyhovuje ich vzdelaniu
a skúsenostiam, oni si niečo vymyslia,
„vydokladujú“, že sa im to nehodí
a odmietnu. Celé roky to takýmto
špekulantom prechádzalo, len sa
čudujem, že toto štát nechal bez
povšimnutia tak dlho... pretože takto
nevyplácal za špekulantov len sociálne
dávky – ale, čo je dôležité – odvádzal za
nich odvody – ktoré si riadne pracujúci
človek musí zaplatiť sám, alebo to urobí
jeho zamestnávateľ. Situácia sa však
mení... môžete povedať ako?
- V zmysle zákona o službách
zamestnanosti majú uchádzači povinnosť
do 8 kalendárnych dní písomne
oznamovať úradu práce každú zmenu
skutočností rozhodných pre vedenie
v evidencii uchádzačov o zamestnanie,
povinnosť aktívne si hľadať zamestnanie
a toto osobne preukazovať úradu
v termíne a na mieste určenom úradom,
ako aj povinnosť byť úradu práce
k dispozícii do troch pracovných dní
odo dňa vyzvania úradom na účely
ponuky vhodného zamestnania alebo
ponuky niektorého z aktívnych opatrení
na trhu práce. Od 1.1. 2014 je účinný
zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci
v hmotnej núdzi, ktorý cez § 10 zaviedol
novú povinnosť pre príjemcov pomoci
v hmotnej núdzi odpracovať cez menšie
obecné služby alebo dobrovoľnícke služby
32 hodín mesačne. Ak túto povinnosť
odmietnu, výška pomoci v hmotnej
núdzi sa im zníži o sumu 61,60 €. Na
začiatku sa ÚPSVR Nové Zámky stretával
aj s negatívnymi prejavmi a odmietavými
postojmi príjemcov pomoci v hmotnej
núdzi. Bolo to celkom pochopiteľné.
Veď zrazu si mali odpracovať niečo, čo
doteraz poberali mesiac čo mesiac úplne
automaticky. Opačným, pozitívnym
prípadom sú aj jednotlivci, ktorí sa
zamestnali na pracovnú zmluvu alebo
dohodu a tým sa aktívne zaradili
do pracovného procesu. Nelegálne
zamestnávanie, resp. tzv. čiernu prácu
v rámci svojich kompetencií riešia
inšpektoráty práce.
o Čo momentálne čaká Úrad práce
v NZ? Aké sú najbližšie pracovné úlohy
a plány? Prípadne uviesť aktuálne
ponuky práce...
- ÚPSVR môže, okrem iného, v zmysle
zákona o službách zamestnanosti
poskytovať príspevky v rámci aktívnych
opatrení trhu práce. Aktuálne sa
realizuje niekoľko národných projektov
v rámci Operačného programu Ľudské
zdroje pre programové obdobie 2014
až 2020 pre rôzne cieľové skupiny. Pre
uchádzačov o zamestnanie vo veku do
25 rokov, resp. do 29 rokov je vhodný
národný projekt „Praxou k zamestnaniu“
a „Úspešne na trhu práce – aktivita
č.1“, „Úspešne na trhu práce – aktivita
č. 2“. Pre absolventov škôl je určený
národný projekt „Absolventská prax
štartuje zamestnanie – aktivita č.1“ a
„Absolventská prax štartuje zamestnanie
– aktivita č.2“. Cieľovej skupine občanov
vo veku nad 50 rokov je určený národný
projekt „Chceme byť aktívny na trhu
práce 50+“. V rámci národného projektu

„Praxou k zamestnaniu“ si môže
zamestnávateľ požiadať o príspevok na
mentorované zapracovanie a prax, ak
prijme do pracovného pomeru na tzv.
polovičný pracovný úväzok uchádzača
o zamestnanie vo veku do 25 rokov, resp.
do 29 rokov. Výška príspevku predstavuje
95% celkovej ceny práce zamestnanca
(max. 273,77 € mesačne), pričom
príspevok sa poskytuje 9 mesiacov.
Príspevok na podporu vytvorenia
pracovného miesta v prvom pravidelne
platenom zamestnaní v rámci národného
projektu „Úspešne na trhu práce –
aktivita č.1“ sa poskytuje vo výške 70%
celkovej ceny práce (najviac 429,50 €
mesačne), doba poskytovania príspevku
je od 6 do 12 mesiacov s povinnou dobou
udržania vytvoreného pracovného miesta
od 9 do 18 mesiacov.
V rámci projektu „Úspešne na
trhu práce“ Aktivita č. 2 môže úrad
poskytnúť finančný
príspevok na podporu vytvárania
pracovných miest prostredníctvom
samozamestnania
uchádzačom o zamestnanie vo veku do
25 rokov, resp. do 29 rokov. Za vytvorenie
pracovného miesta sa považuje začatie
vykonávania samostatnej zárobkovej
činnosti
a jej nepretržité vykonávanie najmenej
dva roky. Maximálna výška finančného
príspevku na podporu vytvorenia
pracovného miesta prostredníctvom
samozamestnania, na jedno vytvorené
pracovné miesto, je najviac 3 500 €.
Príspevok na vykonávanie absolventskej
praxe je poskytovaný v rámci národného
projektu „Absolventská prax štartuje
zamestnanie“ Aktivita č.1 absolventovi
školy, ktorý je evidovaný na úrade práce
po dobu od 3 mesiacov do 6 mesiacov
v paušálnej mesačnej výške
128,75 €.
V rámci projektu „Absolventská prax
štartuje zamestnanie“ Aktivita č. 2
môže byť zamestnávateľovi poskytnutý
finančný príspevok na vytvorenie
pracovného miesta pre absolventa
školy, ktorý bol zamestnávateľovi
zabezpečený v rámci Aktivity 1.
Poskytovanie finančného príspevku
na podporu vytvárania pracovných
miest zamestnávateľovi, ktorý príjme
do pracovného pomeru uchádzača
o zamestnanie z oprávnenej cieľovej
skupiny bez zbytočného odkladu,
najneskôr do 30 kalendárnych dní od
ukončenia vykonávania absolventskej
praxe v zmysle § 51 zákona o službách
zamestnanosti (ak sa s úradom
nedohodne inak), ktorú u daného
zamestnávateľa vykonával, na plný
pracovný úväzok, na dobu najmenej
9 mesiacov. Finančný príspevok bude
poskytovaný zamestnávateľovi počas
najviac 6 mesiacov v sume preddavku
na poistné na povinné verejné zdravotné
poistenie, poistného na sociálne
poistenie a povinných príspevkov na
starobné dôchodkové sporenie platených
zamestnávateľom mesačne zo mzdy
zamestnanca, najviac vo výške preddavku
na poistné na povinné verejné zdravotné
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poistenie, poistného na sociálne poistenie
a povinných príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie vypočítaného
z priemernej mzdy zamestnanca v
hospodárstve Slovenskej republiky za
prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka,
ktorý predchádza kalendárnemu roku, v
ktorom sa finančný príspevok poskytuje
najviac vo výške 302,35 € mesačne pre
rok 2016.
Finančný príspevok na podporu
vytvárania pracovných miest v rámci
projektu „Chceme byť aktívni na trhu
práce 50+“ je určený zamestnávateľom,
ktorý vytvoria pracovné miesto pre
uchádzača o zamestnanie vo veku
viac ako 50 rokov. Výška príspevku
zodpovedá úhrade časti preddavku na
poistné na povinné verejné zdravotné
poistenie, poistné na sociálne poistenie
a povinných príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, platených
zamestnávateľom, najviac vo výške
453,52 € mesačne. Aktuálne ponuky
práce sú dostupné na portáli www.istp.
sk. Najžiadanejšími profesiami na trhu
práce sú: zvárač, obrábač kovov, výrobný
pracovník, zámočník, sústružník,
obrábač CNC strojov, šička, krajčírka. V
sociálnej oblasti ÚPSVR Nové Zámky
bude aj naďalej realizovať koordinačné
stretnutia z oblasti problematiky násilia
páchaného na deťoch. Obsahom týchto
stretnutí je predovšetkým identifikácia
aktuálnych prekážok v spolupráci
s jednotlivými inštitúciami, ktoré sa
v praxi vyskytujú a navrhovanie riešení
na ich odstránenie. Mimoriadny význam
majú predovšetkým včasné hlásenia
prípadných podozrení na výskyt násilia
na dieťati. Prostredníctvom týchto
koordinačných stretnutí sa pokúšame
zefektívniť procesy ochrany detí pred
násilím, konzultovanie rizikových
faktorov ohrozujúcich konkrétne deti
a rodiny a príznakov možného násilia.
o Čo všetko robia úrady práce na
Slovensku na čo sa zameriavajú,
čo kontrolujú, ako spolupracujú
s verejnosťou.... (ústavy, zariadenia,
centrá starostlivosti – pod hlavičkou
úradov práce... Podrobnejšie
uviesť vzťahy k týmto inštitúciám,
väzby, rozpísať sa o činnostiach aj
podrobnejšie..)
- Do pôsobnosti úradov práce,
sociálnych vecí a rodiny v zmysle
zákona o službách zamestnanosti patrí,
okrem iného, spolupracovať so sociálnou
poisťovňou, s príslušným okresným
súdom, s orgánmi činnými
v trestnom konaní, so zdravotnými
poisťovňami, s inšpektorátmi práce,
s detskými domovmi, s centrami
psychologicko-poradenských služieb,
so zamestnávateľmi – s fyzickými
a právnickými osobami a pod.
pýtala sa: Mgr. Alena JAŠŠOVÁ
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V Šuranoch poskytuje veterinárne služby aj
mladá sympatická
zverolekárka
MVDr. Petra Švajdová

MVDr. Petra Švajdová pochádza
z Nových Zámkov, ale už 11 rokov býva
v Šuranoch, kde si otvorila veterinárnu
ambulanciu. Štúdium veteriny
ukončila na jar roku 2015 /študovala na
Univerzite veterinárskeho lekárstva a
farmácie v Košiciach/.
o Prečo to bola veterina? Čo Vás
nadchlo pre túto školu?
Odpovedá MVDr. Petra Švajdová:
- Od malička som bola obklopená
zvieratami, vždy som si vravela, že im
snáď rozumiem viac ako ľuďom, takže
keď prišlo na voľbu povolania, bez
váhania to bola veterina. Paradoxom
je, že jedným z hlavných atribútov tejto
práce je práve komunikácia s majiteľom.
Musíte byť občas aj psychológom, občas
detektívom, musíte predvídať a vždy mať
otvorené zadné vrátka.
o Čo Vám toto povolanie dáva? Učí Vás
byť lepšou? Lebo sa hovorí, kto rozumie
zvieratám, má veľký cit a empatiu.
- Byť veterinárnym lekárom už nie je iba
povolanie, je to akýsi druh životného
štýlu a mňa naučil hlavne trpezlivosti a
pokore. Neviem, či ma učí byť lepšou, ale
určite rozumiem, že zviera býva častokrát
vystresované z návštevy ambulancie.
Vtedy ho nechám, nech sa zoznámi s
prostredím a trocha sa upokojí. Veľmi
podstatná je tu aj pomoc majiteľa.
o Dnes má veľa ľudí svojich zvieracích
miláčikov v bytoch... a na dedinách
je to akosi automatické - že vo dvore
je pes, mačka...Na čo by však nemali
chovatelia a majitelia zvierat zabúdať...?
- Mať psa ale mačku je v prvom rade

záväzok. Treba si uvedomiť,
že nestačí iba pripútať psa k
reťazi a raz za deň ho nakŕmiť.
Možno so mnou mnohí
nebudú súhlasiť, ale nevidím
v tom zmysel. Pes aj mačka sú
živé bytosti. Mnohí ľudia si
to možno neuvedomujú, ale
aj oni vnímajú a cítia. Preto k
nim treba pristupovať s citom.
Stretla som sa s majiteľmi,
ktorí brali svojich miláčikov
ako člena rodiny, ale aj s
takými, ktorým na nich veľmi
nezáležalo. V každom prípade
by som rada pripomenula, že
prevencia je na prvom mieste.
Preto je dobré mať psíka aj
mačičku riadne a pravidelne
zaočkované a odčervené. Ak
je psík alebo mačička vonku,
treba myslieť hlavne na prístrešok. Blíži
sa zima, preto treba dbať, aby zvieratko
nebolo vystavené prievanu a je dobré
búdu zatepliť, aj zvieraťu je zima nie je to
vec ale živá, cítiaca bytosť.
o Aké služby ponúkate vo svojej
ordinácii? Na aké zvieratá sa
orientujete....?
- V prvom rade je to komplexná
veterinárna starostlivosť zahrňujúca
vakcinácie, čipovanie, vystavenie
PET pasov a poradenskú činnosť.
Samozrejmosťou je všeobecné
vyšetrenie a ošetrenie zvierat. Ďalej je to
dermatologické vyšetrenie ( vyšetrenie
kože), ošetrenie chrupu ultrazvukovou
čističkou, čím sa odstráni zubný kameň
a tým aj zápach z ústnej dutiny vašich
miláčikov, extrakciu zubov, či už trvalých
alebo mliečnych. Ponúkam laboratórne
vyšetrenie krvi, moču, zoškrabov a
sterov, parazitologické vyšetrenie trusu,

progesterónový test – termín krytia u
súk, ultrazvukové vyšetrenie vnútorných
orgánov a drobné chirurgické zákroky.
Zameriavam sa na malú prax, to
znamená psy, mačky, králiky a drobné
hlodavce, ale vždy sa snažím vyjsť v
ústrety a nájsť riešenie aj pri iných
druhoch zvierat.
o Robíte aj výjazdy, ak o to majiteľ
požiada?
- Áno, ponúkam aj túto možnosť,
nakoľko som si vedomá, že nie každý má
možnosť priniesť zvieratko do ordinácie.
Mnoho psov nie je naučených na jazdu
autom a sú prístupnejší a pokojnejší v
domácom prostredí. Vždy sa snažím
vyjsť v ústrety a za pacientmi dochádzam.
Niektoré vyšetrenia ale treba predsa len
vykonať v ordinácii.
rozhovor pripravila:
Mgr. Alena JAŠŠOVÁ

Veterinárna ambulancia, MVDr. Petra Švajdová,
Komenského 34 Šurany,
Po. 9:00h – 12:00h a 14:00h-18:00h
Ut. 9:00h – 12:00h a 14:00h-18:00h
Str. 9:00h – 12:00h
Štv. 9:00h – 12:00h a 14:00h-18:00h
Pia. 9:00h – 12:00h a 14:00h-18:00h
So. 9:00h – 12:00h
Ne. zatvorené
Tel. kontakt: 0902 095 257 mvdr.petrasvajdova@gmail.com
facebook: Veterinárna ambulancia Šurany.
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Obec Lipová
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Vážení spoluobčania,

do Vašich domácností prichádza nový časopis a dúfam, že príjemný spoločník pre chvíle
oddychu – Žurnál z našich obcí..., ktorým sa chcú samosprávy priblížiť k Vám, spoluobčanom a aj takýmto spôsobom prispieť k rozvoju a zviditeľneniu nášho regiónu. Ďakujem
obecnému zastupiteľstvu za podporu tohto projektu a želám časopisu veľa spokojných čitateľov. Ako starostka peknej obce Lipová Vám predstavím seba, obecné zastupiteľstvo a najmä
nám milú obec Lipová. Na sklonku roka 2014 som sa opäť stala vďaka dôvere Lipovčanov pri
komunálnych voľbách starostkou obce Lipová. Každodennou prácou a životom sa snažím ich
dôveru nesklamať. Mám veľkú radosť zo spolupráce so súčasným obecným zastupiteľstvom,
ktoré je veľmi aktívne, pozorné k občanom i k samospráve.
Lipová - obec záhradkárov, včelárov, rybárov a poľovníkov, ktorých spája aj spoločná láska k
ľudovej piesni. V obci majú silné zázemie dobrovoľnícke a záujmové organizácie, ktoré Vám
postupne v tomto spoločnom obecnom časopise obcí predstavíme. Obec sa skladá z dvoch
častí: Mlynský Sek a Ondrochov. Lipová má 1550 obyvateľov, z toho v časti Mlynský Sek 1200
a v časti Ondrochov 350. V obci sú dva kostoly – Sedembolestnej Panny Márie a Ružencovej
Panny Márie. V časti Mlynský Sek je neogotický kaštieľ z roku 1903, ktorý dala postaviť rodina Elekovcov. Od r. 1947 slúži pre sociálne účely, v súčasnosti pod názvom „ZSS Lipka“. V objekte kaštieľa sa nachádza chránený
lesopark, ktorý je chránený 3. stupňom ochrany. Nachádzajú sa tam 4 platany vo veku 200 – 250 rokov a jeden dub vo veku 500 –
600 rokov. V blízkosti obce sa nachádza vodná nádrž Tona, prírodná rezervácia Čierna voda, vzdialená približne 4,5 km. Zaujímavá je aj prírodná rezervácia európskeho významu Veľký Les, vzdialená približne 4 km, chránené vtáčie územie Dolné Považie, ktoré
je vzdialené približne 5 km.
Stojíme pomaly pred koncom roka 2016, ktorý tak, ako aj roky minulé, bol skúškou nás všetkých. Žijeme pretechnizovanú a
nekompromisnú dobu. Ak nájdeme zázemie v rodine, ak dokážeme pomôcť starším alebo slabším, ak nám nebude chýbať láskavé
slovo a pohladenie, či úcta človeka k človeku, tak sa dokážeme vysporiadať aj s prekážkami, ktoré táto spoločnosť prináša. Želám
Vám, milí spoluobčania a čitatelia časopisu, aby ste v roku 2017 stretávali len usmievavých ľudí, aby ste pocítili lásku svojho okolia,
aby ťažká ekonomická situácia v mnohých našich rodinách neprerástla do zúfalstva a beznádeje. Aby ste aj v roku 2017 utužovali
vzájomné priateľstvá a robili nezištné činy pre lepší život ľudí okolo seba. Aby ste vo svojich obciach či v mestách našli svoj naozajstný domov, kde sa možno smiať, ale aj plakať. Samozrejme, najdôležitejšie je popriať si vzájomne pevné zdravie, aby sme mali
dosť sily kráčať cestou každodenného života.
S úctou, Mgr. Tatiana Ölvecká, starostka obce Lipová

4 otázky pre starostku obce Lipová Mgr. Tatianu Ölveckú

- Park „Šťastná rodina“ je veľmi kreatívny v tom, že sa nachádza na
o V obci Lipová v tomto období riešite okrem úspešného spustenia
vynikajúcom mieste - pri škôlke a pred kostolom. Sú tam pekné drekanalizácie v celej obci aj problém havarijného stavu chladiacich
vorezby - tú, ktorá symbolizuje park, tvoria bociany, lipový list, štvorzariadení v domoch smútku v oboch častiach obce a osvetlenie cinlístok pre šťastie, a charakterizuje symbol rodiny ako hlavného článku
torína v časti Mlynský Sek. Čo nám k tomu môžete povedať?
celej našej lipovskej komunity. Okrem hlavnej drevorezby sú v parku
- Áno, máte správne informácie o dianí v našej obci. V týchto dňoch
vyrezané zaujímavé lavičky v tvare zvieratiek a rozprávkových bytostí.
už prví občania sú napojení na novovybudovanú kanalizáciu, čím
Hlavný účel tohto parku je stretávať sa, komunikovať a tráviť tu pekné
chceme zlepšiť v obci úroveň života pre našich občanov skvalitnením
chvíle so svojimi blízkymi, priateľmi, spoluobčanmi. Jeho otvorenie
životného prostredia. Tento rok nás potrápili chladiace zariadenia v
bude trochu netradične v zimnom období, kedy pre deti každoročne
domoch smútku, viaceré neúspešné pokusy o opravu starých zariadení
nás viedli k tomu, aby sme ich dali
posúdiť a odborne spôsobilá osoba
prehliadnutím predmetných zariadení skonštatovala ich havarijný
stav. Na základe týchto uvedených
skutočností obecné zastupiteľstvo
rozhodlo o zakúpení nových chladiacich zariadení v celkovej hodnote 8000 €. V časti Ondrochov,
kde už vôbec chladiace zariadenie
nefunguje, by malo byť namontované najneskôr prvý novembrový
týždeň, potom aj v časti Mlynský
Sek, kde sa v týchto dňoch vykonávajú práce na osvetlení cintorína i
ihriska.
o Nedávno ste tiež v obci vybudovali nový park, ktorý plánujete
otvoriť práve na sviatok sv. Mikuláša. Prezradíte nám o tom trochu
Obecné zastupiteľstvo v Lipovej a starostka obce
viac?
pokračovanie na strane 16.
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v obci pripravujeme stretnutie s Mikulášom. V strede parku si vytvoríme adventný
veniec, ktorý by všetkým pripomínal advent a vianočné obdobie. Chcela by som,
aby toto miesto bolo tento rok na Mikuláša precítené duchovnom vianočných
sviatkov. Na Mikuláša sa bude sláviť aj detská mikulášska sv. omša a Mikuláš príde
do parku “Šťastná rodina” práve po jej skončení. Naozaj tých 200 až 250 detí sa
stretne na jednom mieste s rodičmi a starými rodičmi. Deti budú Mikulášovi spievať, recitovať, a dostanú od neho hodnotné balíčky, o ktoré sa každoročne postará
obec. Myslím si, že toto podujatie sa teší najväčšej obľube z celého roka, lebo celkovo čas Vianoc je jedna z najkrajších tradícií.
o V roku 2015 ste začali s tradíciou Trojkráľového koncertu, ktorý sa bude
konať začiatkom roka 2017. Čomu je tento koncert venovaný a kedy presne sa
uskutoční?
- Povedali sme si, že vianočný čas je veľmi vhodný aj na to, aby sme si spomenuli
na tých, ktorí už nie sú medzi nami, ale veľmi nám chýbajú. Chceme, aby táto
tradícia pokračovala i ďalej a som rada, že sa nám 2. ročník tohto koncertu podarilo naplánovať práve na Tri krále 6. januára 2017, preto sme ho nazvali Trojkráľový
spomienkový koncert. V obci máme nádherne spievajuceho občana Mgr. Mareka
Bednárika, ktorý skutočne po celom okolí koncertuje, a práve on nám na tomto
koncerte bude spievať, spolu s jeho hosťami. Takže kto má rád takýto spôsob kultúrneho vyžitia, tu je príležitosť načerpať trochu pokoja a prežiť krásny umelecký
zážitok. Pozývam aj širokú verejnosť na tento hodnotový koncert, venovaný tým,
ktorí nám chýbajú.
o Chystáte niečo aj po tomto Trojkráľovom koncerte?
- Áno, v sobotu 7. Januára 2017 hokejový klub FISTS Lipová pre deti a ich rodičov
z Lipovej organizuje Prázdninovú korčuľovačku na zimnom štadióne v Nových
Zámkoch. Deti tak budú mať k dispozícii ľadovú plochu, môžu si pochutiť na pizzi,
kofole a rodičia zasa na pečenom prasiatku. Tešíme sa aj na túto akciu, ktorú robia
hokejisti už viac rokov, a získava si veľkú priazeň nielen u detí, ale aj u rodičov.
Bude to veselé zahájenie fašiangov a ukončenie zimných prázdnin.
POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA LIPOVÁ
Michal Andel
František Lukůvka
Andrej Gál
Mgr. Hana Mandáková
Ing. Marek Harmata
Slavomír Mikulec
MVDr. Milan Kajan
Ľubomír Puk
Jozef Kúkela

Obecné cintoríny sú dôstojne upravené
na Sviatok svätých a zosnulých

STAROSTKA OBCE
Mgr. Tatiana Ölvecká
HLAVNÁ
KONTROLÓRKA OBCE
Ing. Renáta Petrušková

Čo sa tento rok v Lipovej podarilo urobiť?

- dobudovať kanalizáciu v oboch častiach obce
- vybudovať krásny park pred materskou školou pri kostole s jemu
príznačným názvom
„Šťastná rodina“
- zmodernizovať športový areál pri KD v Ondrochove
- vybaviť kuchyňu v MŠ nerezovým zariadením
- zmodernizovať kancelárske priestory obecného úradu
- vymeniť strechu a sociálne zariadenia prezliekarní na obecnom
ihrisku
- zahájiť práce na územnom pláne obce a začať s prípravou fotografickej publikácie v obci

Čo sa stále nedarí v obci vyriešiť?

- chýbajúce reflexné prvky na odbočke z Nových Zámkov
a z Komjatíc do obce
- chýbajúci prístrešok na železničnej zastávke v Ondrochove
- odpadky na „odpočívadle pri bývalom Krabe“ ...

Čo pripravuje obec Lipová najbližšie?

- stretnutie jubilantov 65 r., 70 r., 75 r., 80 r., 85 r. a starší
- verejné prerokovanie rozpočtu obce na rok 2017 s výhľadom na
roky 2018 a 2019
- zasadnutie obecného zastupiteľstva
- Silvester 2016
- 2. ročník spomienkového koncertu, venovaného tým, ktorí nám
chýbajú
- plesová sezóna v obci
- fašiangy 2017
Plánované podujatia pre deti:
- Mikuláš
- Trojhodinová korčuľovačka

Získané ocenenia v roku 2016:
Nominácia na Oskara bez bariér

Výnimočná udalosť v roku 2016:
Sobotu 18. júna 2016 sa konala Primičná svätá omša nášho občana
Štefana Gagu pred kostolom Sedembolestnej Panny Márie v Lipovej,
ktorý prijal 11. júna 2016 o 15.30 h v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave kňazskú vysviacku z rúk trnavského arcibiskupa J. Ex. Mons. Jána
Oroscha. Táto udalosť sa konala v rámci Dní obce Lipová pri príležitosti
860. výročia prvej písomnej zmienky o obci.

Žurnál z našich obcí

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na Vašom stole...”

17

Základná škola v Lipovej má výborné výsledky
v matematike, v biologickej a chemickej olympiáde,
je vynikajúca v prednesoch a vyhráva aj anglické súťaže.

Malá škola – veľká rodina! Tak sa prezentuje Základná škola v Lipovej na svojej
webovej stránke. A že je to skutočne škola rodinného typu s veľkým množstvom
aktivít a záujmov, nám potvrdila aj jej riaditeľka Ing. Tatiana Uhríková, ktorá túto
funkciu zastáva už približne tri roky. Ako
hovorí, otvoril sa jej tým priestor pre jej
kreativitu, fantáziu a lásku k deťom, pre
ktoré by urobila čokoľvek. Základná škola
v Lipovej je jej štvrtým pôsobiskom, preto vie porovnať, aké skvelé deti táto škola
vychováva.
o Ako by ste čo možno najstručnejšie
charakterizovali ZŠ Lipová?
- Je to škola s veľkým otvoreným srdcom
rodinného typu, škola s malými vecami,
ktorá dokáže obrovské skutky. Máme
vynikajúcu pani starostku, ktorá je otvorená každému nápadu, preto sa aj snažíme robiť čokoľvek, aby sme napredovali,
aby sme boli moderní, digitalizovaní, aby
sme boli naozaj malou školou, ale s veľkým srdcom.

o Koľko žiakov a koľko pedagógov škola združuje?
- V tomto školskom roku máme 61 detí
a v súčasnosti učí na škole 12 pedagógov,
dvaja sú na čiastočný úväzok. Keďže sme
malá škola, snažím sa využívať projekty
a spoluprácu s úradom práce. Šetrí nám
to rozpočet a veľmi nám to pomáha. Som
im za to vďačná.
o Má škola aj nejakú svoju zaujímavú
históriu? Kedy bola založená?
- Zatiaľ máme v správe dve budovy. Jednu staršiu z vojnových rokov, konkrétne z
roku 1938, druhá budova je z roku 1963.
V staršej budove sa snažíme využívať
priestory pre školskú knižnicu, archív,
posilňovaciu miestnosť, družinu, máme
tam jednu spojenú triedu a dielňu. Využívame to naplno, deti sa tam dobre cítia,
len v nej nevieme spojazdniť kúrenie,
takže akonáhle začne zima, všetko sa
sťahuje do druhej budovy. Tento problém
ale začíname riešiť.
o Pokiaľ ide o výchovno-vyučovací proces, aké sú vaše priority? Prípadne na
aké predmety sa snažíte klásť najväčší
dôraz?
- Máme vytvorené svoje vlastné logo,
vlastný profil aj stratégiu v našom zameraní, ktorú voláme JUEMI. Sú to
začiatočné písmená našej koncepcie: J
ako jazyky, U – umenie, E – ekológia,
M – matematika, I – informatika. Je
v tom skrytý aj druhý zmysel „you and
me“ (ty a ja), že spolupracujeme, že sme
ako jedno telo – učiteľ a žiak. Snažíme sa
o to a na tieto oblasti sme zameraní. Od
1. ročníka vyučujeme anglický jazyk, v 2.
stupni sme v 5. ročníku nasadili ruský jazyk. Mali sme tu výtvarníčku umeleckých
predmetov, preto sme boli zameraní na
umenie. Ekológia je náš vlastný predmet
- máme ekologický program, separujeme,

sme zapojení do zelenej školy, vysádzame
skalky, máme genofond ovocných stromčekov, robíme si bylinkové záhony, snažíme sa separovať komodity a využívať
z toho aspoň nejaké peniaze, ekologicky
sa snažíme deti viesť k trvalo udržateľnému rozvoju. Matematiku máme posilnenú od 1. ročníka, je to profilový predmet.
A pokiaľ ide o informatiku – bývalá pani
riaditeľka vybavila vďaka projektom digitálnu technológiu do tried, takže skoro
v každej triede máme interaktívnu tabuľu, notebooky, počítače. Tento rok sme
nabehli na systém elektronickej triednej
knihy, čiže učitelia už nechodia s fyzickou
triednou knihou. Všetko je na internete
- žiacke knižky, domáce úlohy, webová
stránka, kontakt s rodičmi... všetko ide
elektronicky.
o Zdá sa, že škola je vybavená po materiálnej stránke veľmi dobre, čo ešte by
ste však chceli v rámci jej fungovania
vylepšiť?
- Predovšetkým kontakt s rodičmi. Mám
stále pocit, že rodičia nechcú prijať tú
otvorenosť, ktorú ponúkam. Možnože tu
chýbala taká tá pripravenosť a trochu sa
toho boja... Takže otvárame pre rodičov
akúkoľvek pomoc a komunikáciu a jediné, čo chcem, je vytvoriť komfort pre
deti, aby sa tu cítili ako doma.
o Škola je tiež známa svojimi úspechmi
na mnohých predmetových olympiádach a súťažiach. Na čo konkrétne ste
však mimoriadne hrdá a pyšná?
- Som pyšná, keď sa zúčastnia. Máme tu
vynikajúcich matematikárov, ktorí vyhrávajú popredné miesta v okrese a kraji, ale
som vďačná aj za to, keď sa umiestnime
v prvej tretine, napr. v chemickej či biologickej olympiáde. Sme kreatívni, tvoríme,
sme vynikajúci v prednesoch a vyhrávame aj anglické súťaže.
o Aké sú Vaše ďalšie ciele?- Pracujem na
novej koncepcii. Veľmi by som sa chcela
zamerať na vonkajší areál, zrekonštruovať
doskočiskové dráhy a vybudovať aspoň
provizórne spevnené podlažie na floorball, multifunkčné ihrisko, tenis, basketball. Pokiaľ ide o vnútorný areál – rada
by som trochu zmodernizovala digitálnu
technológiu, zlepšila komunikáciu s rodičmi a aby sme mali na zápise čo najviac
detí. Aby sem jednoducho všetci chodili
s radosťou. Každý si tu nájde to, čo hľadá.

pýtala sa: Mgr. Mária Májeková
(článok o materskej škole
v Lipovej prinesieme v budúcom čísle časopisu –
február/marec 2017)
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Hovoríme s predsedom
obecného športového klubu
v Lipovej Filipom Klučkom:

„Začiatky boli
veľmi ťažké.“
Futbal je športom zastúpeným takmer v každej obci. Inak tomu nie je
ani v Lipovej, ktorá tak ako ostatné obce bojuje s nedostatkom mladých
futbalistov. Navyše v tomto roku zlodeji ukradli z obecného ihriska
kosačku a ďalšie potrebné veci. O týchto problémoch, ale aj súčasnom
stave tohto športu sme sa rozprávali s predsedom Obecného športového klubu Lipová Filipom Klučkom.
o Koľko rokov pôsobíte ako predseda futbalového klubu Lipová?
Ako ste sa k tejto funkcii dostali?
- Ako predseda obecného športového klubu Lipová pôsobím približ-

Spoločenská kronika obce Lipová
(január-september 2016)
Narodené deti:

Alexandra Mária Antalíková................................ marec 2016
Oliver Blaho........................................................... marec 2016
Sebastián Horňáček..................................................apríl 2016
Timea Banásová........................................................apríl 2016
Mária Vargová............................................................ máj 2016
Peter Jozef Bulla......................................................... máj 2016
Zuzana Kupecká........................................................ máj 2016
Gabriel Silvester Brindza..................................... august 2016
Lea Nagyová....................................................september 2016

Uzavreli manželstvo:

Ján Chovanec – Alexandra Macáková................január 2016
Milan Horňáček – Michaela Trojanová.............. marec 2016
Peter Bubeníček – Mgr. Kristína Kuťková.............apríl 2016
Juraj Bulla – Monika Jaďuďová................................ máj 2016
Miroslav Kaderábek – Jana Kokošová..................... jún 2016
Andrej Holúbek – Katarína Šulková........................ jún 2016
Mgr. Rudolf Béreš – Romana Solárová..................... júl 2016
Matúš Szabó – Ing. Lucia Vaculová.................... august 2016
Marek Németh – Zuzana Šimuneková........september 2016
Norbert Szerződi – Miroslava Solárová.......september 2016
Milan Paták – Tatiana Mikušťáková................ október 2016

Opustili nás:

Katarína Votrubcová.............................................január 2016
Irena Motičáková...................................................január 2016
Jozef Horňáček......................................................január 2016
Peter Schneider......................................................január 2016
Ondrej Štefánik.................................................... február 2016
Juraj Garai..................................................................apríl 2016
Melánia Benčová....................................................... máj 2016
Tibor Gedai................................................................ máj 2016
Pavlína Klobucsníková............................................ máj 2016
Mária Hádeková.......................................................... júl 2016
Helena Botková............................................................ júl 2016
Václav Votrubec........................................................... júl 2016
Margita Števlíková................................................ august 2016
Juraj Mladý........................................................... august 2016
Mária Fialová..................................................september 2016
Ivan Novák......................................................september 2016
Ján Letko..........................................................september 2016
Mária Kocianová............................................september 2016

ne 5 rokov. Bol som zvolený na
schôdzi, a tak to ostalo doteraz.
Treba ale povedať, že začiatky boli
veľmi ťažké. Keď som sa ja dostal
k futbalu ako predseda Obecného
športového klubu Lipová, klub
bol vo veľmi zlej situácii, na konci
tabuľky. Neboli hráči, všetko sa tu
muselo dávať odznova dokopy.
o Aké má šport, konkrétne futbal, podmienky v obci?
- Myslím si, že podmienky sú
celkom dobré, obec nám veľmi
pomáha. Bez obecného úradu a bez toho, čo nám dáva obecné zastupiteľstvo, by v Lipovej futbalový klub nemohol fungovať. Obec musí
zastrešiť všetky výdavky s ním spojené. V prípade hospodára ihriska
obec využíva projekty z úradu práce z radov nezamestnaných občanov.
o Máte aj nejakých sponzorov či iných priaznivcov, ktorí pomáhajú
udržiavať chod Futbalového klubu Lipová?
- Ako som povedal, obec je náš najväčší sponzor, potom nás podporujú
už len menší sponzori z podnikateľského sektora alebo VÚC Nitra. V
obci je veľmi silná základňa futbalových nadšencov, najmä z radov seniorov, ktorí vždy ochotne a bez nároku na odmenu pomôžu s nejakou
futbalovou prácou, ktorú treba spraviť.
o Aké boli alebo sú najlepšie úspechy futbalových mužstiev? Aký
najlepší výsledok alebo pozíciu v tabuľke dosiahlo nejaké družstvo,
či už muži, dorast alebo žiaci?
- Muži za posledné roky dosiahli veľmi pekné výsledky. Dvakrát sme
skončili na 6. mieste v VI. lige, takže to sú také naše najväčšie úspechy.
A minulý rok dorastenci tiež skončili šiesti v tabuľke, čiže to bol tiež
výborný úspech mládežníckeho mužstva.
o Na čo ste najviac hrdý, čo sa podarilo vybudovať, obnoviť na štadióne?
- Určite sú to predovšetkým kabíny, ktoré sa nám podarilo zrekonštruovať pred 2-3 rokmi. Takisto sme pred pár mesiacmi vybudovali
sociálne zariadenia a sprchy pre rozhodcov, opravili strechu na prezliekárňach, z dotácií sme zakúpili elektronickú tabuľu výsledkov či
futbalové dresy.
o Ako vidíte súčasnosť a budúcnosť futbalu v Lipovej? Veľa obcí má
problém najmä so žiackym družstvom, detí je menej ako v minulosti...
- Je pravda, že žiacke družstvo nemáme, iba mládežnícke... Detí je
menej, aj v dorasteneckom mužstve sú asi piati Lipovčania. Ostatných
sme pritiahli z vedľajších dedín, kde nie sú dorastenecké mužstvá, čiže
odtiaľ máme chlapcov, ktorí dopĺňajú to naše... Tak je to i vo viacerých
obciach. Čím ďalej, tým je menší záujem mládežníkov o šport celkovo, keďže sú počítače a rôzne iné veci k dispozícii. Chlapcov je ťažko
pritiahnuť k futbalu. Preto nielen my, ale do budúcna aj ostatné dediny
budú mať s týmito mládežníckymi mužstvami problém. Ale naši žiaci
majú k dispozícii futbalové ihrisko počas celého roka a deti v školskom
veku ho aj využívajú.
o Sezóna sa pomaly rozbehla, mužstvá už odohrali medzi sebou
niekoľko zápasov. Čo sa preto aktuálne deje na športovom futbalovom poli v Lipovej?
- Momentálne sme šiesti v tabuľke, z desiatich zápasov máme 6 víťazstiev, 1 remízu, 3 prehry, čiže sezónu sme začali nad očakávania dobre,
ale mrzí nás hodová prehra s Dolným Ohajom či prehra vonku v Hule.
- Mária Májeková -
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„Aj keď sme malou obcou, ale v práci a spoločenských aktivitách sa
vyrovnáme mnohým väčším obciam“, hovorí Adriana Matúšeková, starostka obce Jatov.
Prvá písomná zmienka o obci Jatov sa
zachovala v listine z r. 1236. K úplnému
osamostatneniu prišlo až v roku 1952.
V našej obci žije 778 obyvateľov, národnosti
slovenskej, maďarskej, chorvátskej,
švajčiarskej, vierovyznania – katolícke,
evanjelické, baptistické.... Starostka obce
Adriana Matúšeková pracuje prvé volebné
obdobie. V samospráve ďalej pôsobí 5
poslancov: Mgr. Ján Jozaf, ktorý zastáva
zároveň funkciu zástupcu starostky
obce, Dagmar Kružlíková, Stanislav
Pintér, Michal Sileský, Miroslav Vince.
Kontrolórkou obce je Ing. Oľga Virágová.
Ďalej hovorí starostka obce Adriana
Matúšeková:

bezpečnostné podmienky. Na túto obnovu
sme mali časť dotácie, ale vo väčšej miere bola
odfinancovaná z vlastného rozpočtu obce.
- Prečo ste sa rozhodli vstúpiť do
spoločného časopisu so susediacimi
obcami, aká bola motivácia, čo si od toho
sľubujete...?
- Do spoločného časopisu so susednými
obcami sme sa rozhodli vstúpiť,
pretože informovanie verejnosti o dianí
v zastupiteľstve a na obecnom úrade je
mimoriadne citlivé, ale predovšetkým
potrebné a nevyhnutné z pohľadu
transparentnosti, otvorenosti, či ústretovosti
verejnej správy voči občanom a ich potrebám.
Aj z tohto dôvodu by som sa rada prihovorila
k občanom:
„Momentálne
držíte v rukách
prvé číslo nášho
časopisu a radi
privítame Vašu
spoluúčasť pri
príprave ďalších
vydaní. Naše
stanovené úlohy
sa budú zvládať
lepšie v dobrej
spolupráci s Vami,
občanmi našej
obce. Verím, že
obecné noviny
vzbudia Váš
záujem a budú pre
Vás príjemným
a užitočným
spoločníkom.
Nájdete

v ňom množstvo informácií o našej obci
a jej aktivitách.“ Vychádzame v čase
pred sviatkami zosnulých, preto mi nedá
nespomenúť Dom smútku s príslušným
priestranstvom je pravidelne upravovaný a
kosený. Zatiaľ prešiel iba čiastočnou úpravou,
potrebuje ešte doplnkové vybavenie, na ktoré

Poslanci obce a starostka
- Do volieb a celého volebného obdobia
som ja, spolu s poslancami vstupovala s tým,
vedomím, že vo finančnej oblasti mala
obec záväzok vo výške cca 271.000,- € za
vodovod. V prvom roku môjho pôsobenia
sme sa sústredili na efektívne rozdelenie
financií s dôrazom na odfinancovanie
záväzku z vlastných zdrojov. Ďalej sme počas
roka začali konať, aby došlo k realizácii
stavby dlho očakávanej bytovky, na ktorú
sme požiadali o dotáciu. V projektoch
sme naďalej pokračovali.... Žiadali sme
taktiež o dotáciu na rekonštrukciu Domu
smútku, Komunitného centra, zateplenie
II.etapy KD, na výstavbu vodovodu III.
etapy. V niektorých projektoch sme boli
úspešní, bohužiaľ v niektorých nie, ale
nevzdávame to.... Nakoľko v obci bolo
potrebné robiť i niekoľko menších úprav, tak
sme počas roka vymaľovali, zakúpili nové
regály do archívu a zároveň sme ho tým
sprehľadnili. Táto investícia bola zabezpečená
z vlastných zdrojov. Ďalšou položkou, ktorú
postupne financujeme z vlastných zdrojov
bola rekonštrukcia a inštalácia nového
úsporného osvetlenia v Jatove. Areál ZŠ
s MŠ bol vo veľkej miere poškodený. Z toho
dôvodu bolo nutné vykonať obnovenie
celého okolia školy a prístupovej cesty,
ktorá sa stala zároveň i bezbariérovým
prístupom. A tak sme splnili i požadované

Jatovčanka
pokračovanie na strane 20.
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Dom smútku

máme taktiež podanú žiadosť o dotáciu.
- Akými akciami a kultúrnym
a spoločenským životom žije Vaša obec,
pani starostka?
- Už to bude 20 rokov, čo budú v obci
usporiadané Fašiangy pod našou záštitou,

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na Vašom stole...”
okrem toho sa pravidelne
v obci konajú nasledovné
akcie: Podvečer 1. mája,
Oslavy MDD, Futbalový
turnaj o pohár starostky obce,
Oslavy SNP a Ústava SR, 16
rokov - tradícia cyklistických
pretekov – Časovka
jednotlivcov, Úcta k starším,
Hody na Sv. Vendelína,
Mikuláš, zlaté/strieborné
svadby. Čo sa týka DHZ
Jatov nedá mi nespomenúť,
že sa pravidelne podieľajú na
brigádach pri zveľaďovaní
obce, či už zbieraním
odpadkov, výsadba stromov,
zapojený boli aj v projekte
ZŠ s MŠ Jatov „Zasaď strom zelený“.
Minulý rok si prevzali od pána ministra
vnútra a obrany SR Róberta Kaliňáka nové
hasičské auto, a v tomto roku sa uskutočnilo
slávnostné odovzdávanie protipovodňového
vozíka v Komárne, ktoré sú veľmi dôležitým

prínosom pred ďalšiu bezpečnú prácu našich
hasičov. K rozvoju športových aktivít a ich
organizovanej forme prispieva Obecný
futbalový klub Jatov, ktorý sa snaží vzbudiť
aktívny záujem o telesnú kultúru.
-RVážení spoluobčania,
o pár týždňov vstúpime do adventného
obdobia s radostným očakávaním
vianočných sviatkov. Dovoľte mi preto
zaželať Vám aj počas sviatkov zosnulých,
kedy sa zvyknú navštevovať celé rodiny,
tak aj počas adventu príjemné prežitie
chvíľ so svojimi rodinami a priateľmi
a následne láskyplné prežitie vianočných
sviatkov, oddych medzi svojimi najbližšími,
aby sme potom všetci spoločne úspešne
vyštartovali do nového roka a mohli urobiť
veľa užitočných vecí pre našu obec. To Vám
zo srdca, ako starostka Vašej obce, všetkým
želám!
S úctou, Adriana Matúšeková

Dobrovoľný hasičský zbor v Jatove bol založený v roku 1952

Súčasťou koloritu väčšiny slovenských obcí
sú dobrovoľní hasiči. Inak tomu nie je ani v
obci Jatov, kde bol Dobrovoľný hasičský zbor
založený už v roku 1952. Hneď po založení
obec postavila hasičskú zbrojnicu s malou
prenosnou striekačkou. Odvtedy sa rozrástla nielen jatovská hasičská základňa, ale aj
samotná zbrojnica.
V 80-tych rokoch 20.storočia jatovčania
zbrojnicu brigádnicky zrekonštruovali a
svojpomocne vybudovali prístavbu, v ktorej je
garáž a CO sklad. V roku 2008 si hasiči sami
pristavali garáž a klubovňu, v ktorej absolvujú
prípravné stretnutia a výročné schôdze, na
ktorých rekapitulujú svoju bohatú činnosť a
plánujú ďalšie zlepšenia svojej práce. To sa
prejavilo v roku 2013, kedy bol DHZ Jatov zaradený do kategórie B celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek,
čiže na jednotku, disponujúcu personálnymi
a materiálnymi zdrojmi, ktoré umožňujú

vykonávať náročnejšie druhy zásahovej činnosti. Pre obec to znamená väčšiu istotu, že
v prípade núdze, sú hasiči profesionálne spôsobilí vykonať samostatný zásah pri menších
požiaroch a zasahovať pri živelných pohromách. Využili to v Komárne, kde sa zúčastnili
záchranárskej akcie pri zatopení domov po
prívalových dažďoch. V máji minulého roku
dostali od ministra vnútra a predsedu vlády
Róberta Kaliňáka hasičské auto Iveco Daily
CAS15. Okrem toho majú v garáži protipovodňový vozík a trambus Škoda RTHP
706, ktorý si sami komplet zrekonštruovali.
V súčasnosti má DHZ Jatov 28 členov,
ktorým velí Róbert Žolnai, administratívne
vedie predseda Tibor Bori a tajomníkom
je Ing. Ivan Černička. Všetci traja sa zriekli
zaslúženej odmeny v prospech zboru. Podľa
Róberta Žolnaia je lepšia ochrana majetku
ako investícia do hasičských súťaží. Preto sa
aktívne podieľajú na úprave zelene, vypilujú

a sadia stromy, opravujú hasičskú techniku,
organizujú brigády na čistenie prístupových
ciest, vyčistili odtok artézskej studne a osadili
bránu vedúcu k zbrojnici. Okrem toho ich
pani starostka, s ktorou si pochvaľujú spoluprácu, často volá na odčerpávanie vody zo
zaplavenej obecnej kotolni. V prípade potreby
spolupracujú s profesionálnymi hasičmi. Už
tradične hasiči darujú krv, spolupracujú so
školou, robia akcie pre deti a to nielen na
MDD, stavajú máje a zapájajú sa do podujatí
v obci.
Dobrovoľný hasičský zbor Jatova je dôležitý
bezpečnostný článok obce, ktorý je pripravený
v stanovenom čase prísť na pomoc v prípade
ohrozenia života, zdravia, majetku či životného prostredia. Možno práve toto hrdinské
poslanie hasičov je zárukou, že mladí budú
pokračovať v šľapajach jatovských dobrovoľných hasičov.
Autor: Mgr. Mária Derďaková

Žurnál z našich obcí

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na Vašom stole...”

21

Základná škola s materskou školou v Jatove je školou rodinného typu.

Po II. svetovej vojne začalo v septembri
1945 vyučovanie v jednotriedke a to pre
žiakov 1.-5. ročníka. V roku 1964 sa začalo
s výstavbou novej budovy školy so šiestimi
triedami a bytom pre riaditeľa školy. V tejto
budove sa vyučovalo až do konca roku 1979.
Po tomto roku bolo vyučovanie úplne premiestnené do Tvrdošoviec. 17. apríla 1979
sa do budovy presťahovala miestna materská škola a v školskom roku 1995/1996
sa podarilo obnoviť činnosť základného
školstva ako málotriedky. Materská škola
bola v Jatove zriadená 5. septembra 1953.

Od 1.7.2002 vytvorila Základná
škola s materskou
školou Jatov spoločný právny subjekt, ktorého
zriaďovateľom je
obec Jatov. V súčasnosti je štatutárom
a riaditeľom ZŠ
Mgr. Silvia Antalová
a zástupcom štatutára pre MŠ Bc.
Gabriela Čapuchová.
Škola má spolu
11 zamestnancov
z toho 5 pedagogických. Vyučovacím
jazykom školy je jazyk slovenský. Základná
škola je neplnoorganizovaná – navštevujú
ju žiaci I.- IV. ročníka. V plnení povinnej
školskej dochádzky pokračujú na ZŠ J.A.
Komenského v Tvrdošovciach.
Hovorí Mgr. Silvia Antalová, riaditeľka
základnej školy v Jatove:
- „Nový školský rok sme odštartovali v
pohode. Časť priestorov školy sme otvorili
vďaka usilovnej práci všetkých zamestnancov
v novom šate, začo im patrí poďakovanie.
Do vynovených priestorov ZŠ
v septembri nastúpilo
21 žiakov. Ku skrášleniu
nášho školského dvora
prispeli svojou prácou aj
naši rodičia, zamestnanci
obecného úradu a priatelia
školy. Pomohli nám
vybudovať 50 metrový
živý plot z tují a obnoviť
kvetinový záhon pred
budovou školy. Obnovu
tried MŠ plánujeme
v tomto školskom roku,
aby i 20 detí MŠ sa cítili
v škôlke príjemne. Po
materiálnej stránke je

škola kvalitne vybavená interaktívnymi tabuľami a počítačmi vo všetkých triedach,
učebnými pomôckami a hračkami. Finančnou
pomocou k modernizácii zariadenia prispieva i Občianske združenie pri ZŠ s MŠ Jatov
a obec Jatov. Škola sa každoročne prezentuje
na verejnosti. Spoločné chvíle strávime s našimi rodičmi, starými rodičmi pri Vianočných
trhoch a Dni rodiny. Svoj deň si užívajú naše
deti aj počas Dňa detí, kde ich každý rok čaká
bohatý program pripravený zamestnancami
školy a pracovníkmi OÚ. Naše škola je školou
rodinného typu. Najväčšiu výhodu majú malí
predškoláci, ktorí prichádzajú do známeho
prostredia a medzi známych pedagógov. Ich
prechod do základnej školy je bezstresový.
Do MŠ chodia deti vo veku od 3 do 6 rokov.
Výchovno–vzdelávacia činnosť prebieha
v dvoch triedach (herňa a spálňa). Spoločne
so ZŠ využívajú telocvičňu, počítačovú miestnosť a školský dvor. Na dobrej úrovni je spolupráca všetkých zúčastnených subjektov. MŠ,
ZŠ, obce, rodičov, Dobrovoľného hasičského
zboru či Poľovníckeho združenia obce Jatov.
Sme jedna veľká fungujúca rodina, v ktorej sa
vyskytnú radosti i starosti. Dôležitá je snaha
a ochota problém riešiť a vyriešiť v prospech
našich detí.“
- redakcia -
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Obecný futbalový klub v Jatove sa datuje už od roku 1946

Michal Sileský
predseda výboru

Najpopulárnejším a zrejme aj najstarším športom na svete je futbal.
Inak tomu nie je ani v Jatove, kde prvé organizované futbalové mužstvo
vzniklo v roku 1946. Hralo z vlastnej iniciatívy, iba pre potešenie
hráčov a domácich fanúšikov. Až neskôr po vzniku Telovýchovnej
jednoty Sokol v roku 1952 vznikla pod patronátom miestneho družstva
TJ Družstevník. V roku 1956 bolo v Jatove vybudované nové ihrisko a
futbal v obci sa vybral cestou víťazstiev a prehier.
O histórii a súčasnosti OFK Jatov nám porozprával jeho súčasný
predseda Michal Sileský. Rok 2009 bol prelomovým pre jatovský futbal.
Predsedom klubu bol vtedy starosta Jozef Dubovský a možno spojenie
týchto dvoch funkcií spôsobilo, že dedina začala žiť športom. Vzniklo
„A“ mužstvo dospelých s trénerom Júliusom Weibelom, ktorý ho trénoval do roku 2013. V súčasnosti ho trénuje Róbert Orbán a jatovskí
futbalisti hrajú VII.ligu oblastnej súťaže. Budúcu generáciu v prípravke
trénuje Pavol Andruška.
Michal Sileský prevzal šatne a sprchy v dezolátnom stave. Ako býva-

V Jatove nezabúdajú na seniorov

lého hráča a nadšenca futbalu ho to naštartovalo a podarilo sa mu
spolu s výborom zorganizovať rekonštrukciu. Desať členov výboru,
väčšinou zručných remeselníkov, svojpomocne a so sponzorsky darovaným materiálom postupne opravujú a budujú. Pomáha im aj vedenie
obce, hlavne so zabezpečením prepravy hráčov, delegátov, rozhodcov
a starostlivosťou o trávnik. Sponzori prispievajú na dresy a lopty a
rodičia prípravkárov pomáhajú ako vedia. Výbor každoročne organizuje hodovú zábavu, turnaj o pohár starostky obce a nezabúda sa ani
na hráčov – seniorov. Na veľké sviatky oprášia kopačky a zahrajú si na
turnajoch, kde sú pozvané mužstvá aj z okolitých obcí. S prispením
štátu ku klasickému ihrisku pribudlo multifunkčné ihrisko s umelým
povrchom a osvetlením.
Michal Sileský má plnú hlavu plánov ako zlepšiť stav futbalu v ich obci:
vybudovať tribúnu, opraviť vstup na ihrisko, dokončiť rekonštrukciu
šatní a hlavne zapáliť v mladých nadšenie pre šport.
pripravila: Mgr. Mária Derďaková

Staroba sa týka každého z nás. Obdobie života človeka, v ktorom vlasy získajú sivastý nádych, vrásky sa
prehĺbia, no predovšetkým je to obdobie, v ktorom
sa človek obhliada za spomienkami, má dostatok
skúseností a znalostí, ktorá rád a s láskou rozdáva.
Je preto nie našou povinnosť, ale výsadou prejavovať úctu starším ľuďom, našim otcom, mamám,
starým rodičom. Október je mesiacom, v ktorom
sa už tradične v obci Jatov každoročne uskutočňuje posedenie, ktoré je venované občanom obce. Pri
príležitosti Mesiaca úcty k starším, organizuje Obecný úrad v spolupráci s obecným zastupiteľstvom kultúrno-spoločenský program, ako prejav úcty a vďaky starším občanom obce. Slávnostné posedenie, ktoré sa konalo dňa 16.10.2016
sa nieslo v priateľskej atmosfére. Pri príchode bol každý starší občan odmenený kvietkom. V sále kultúrneho domu sa
miesta za nádherne vyzdobenými stolmi, na ktorých nechýbali koláče,
ani plody jesene – jablká, postupne zaplnili. Na úvod p. Jarmila KošťáSpoločenská kronika obce Jatov
lová, kultúrna referentka obce, vo svojom príhovore pripomenula, že
január – september 2016
úcta k starším je jednou z najvzácnejších cností, ktorá sa môže zrodiť v
duši človeka. Deti z obce spríjemnili program básňou a hrou na gitare,
Narodili sa:
po ktorých nasledoval príhovor p. Adriany Matúšekovej, starostky obce
Simona Sileská.......................................... 14.01.2016
Jatov. Pani starostka privítala všetkých prítomných, vyslovila slová úcty
Pavol Ostroška.......................................... 21.02.2016
a vďaky venované prítomným starším občanom. Slávnostné posedenie
Vladimír Vince......................................... 29.02.2016
ďalej spríjemnila hudobná skupina AT Band, ktorá zaspievala známe
Uzavreli manželstvo:
piesne, šlágre a program obohatila aj piesňami z vlastného repertoáru a
Milan Čerhák – Emília Zahradníčková, sobáš 03/2016 členovia skupiny prítomných zabavili i hovoreným slovom. Dobrá nálada sa stupňovala, občania si pri malom pohostení mohli podebatovať
Opustili nás:
a zaspomínať. Všetci si pochutili na skvelých zákuskoch a niektorí i na
Jozef Furťa...........................13.09.1965 - 20.02.2016
dobrom vínku. Na záver hudobná skupina AT Band pridala i pár piesní
Pavol Harman.....................06.12.1921 - 07.03.2016
na želanie a z nedeľného posedenia všetci odchádzali s príjemnou náMária Čapuchová...............02.04.1938 - 03.06.2016
ladou a úsmevom na perách. Nezabudlo sa ani na občanov, ktorí sa zo
Karol Gombík.....................04.11.1937 - 25.06.2016
zdravotných dôvodov, resp. dožitia vysokého veku nemohli posedenia
Richard Varga.....................23.03.1979 - 29.06.2016
zúčastniť, ktorých si pani starostka uctí návštevou v ich domácnostiach.
Michal Gubiš.......................16.08.1935 - 14.08.2016
Helena Čerešníková...........25.04.1934 - 18.08.2016
pripravila: Mgr. Andrea Hlavačková
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Obec Hul

Slovo starostu obce
Vážení spoluobčania, už sme v ďalšom
polroku roku 2016 a pomaly sa blíži polovica môjho starostovského pôsobenia v našej
obci. Očakávania moje a určite aj Vaše boli
veľké, chcel som priniesť nový čerstvý vietor
do plachiet našej obce. Aj táto naša aktivita
pri realizácii obecných novín v spolupráci
okolitými obcami chce niečo nové a má zvýšiť
informovanosť občanov o dianí v našej obci,
ale aj o dianí u našich susedov.
Obec Hul vykazuje v súčasnosti 1197 obyvateľov, z toho je do 20 rokov 246 a nad 60 rokov
272 osôb. Materskú školu navštevuje 30 detí a
Základná škola má 112 žiakov, pričom 26 dochádza z Radavy, 4 z Vlkazu a 2 z Podhájskej.
Po rekonštrukcii obecnej kuchyne nasledovala
začiatkom tohto roku kompletná rekonštrukcia školskej kuchyne, takže v súčasnosti
využívajú naši občania pre denné stravovanie
obe zariadenia podľa vlastného výberu a samozrejme obecné priestory pre spoločenské
akcie a rodinné udalosti.
Spokojní môžu byť aj naši futbalisti, pre ktorých sme komplexne zrekonštruovali obliekáreň a vysadili sme 97 stromov oddelujúcich
hlavné a tréningové ihrisko. Chcem poďakovať predsedovi OFK p. Mgr. Prusenkovi, funkcionárom, trénerom a hráčom všetkých našich
družstiev –dospelí, dorast a prípravka, pričom
naše mužstvo dospelých je momentálne na 2.
mieste v VI.lige majstrovstiev okresu.
Veľmi vydarenými boli doterajšie akcie v
tomto roku ako „Stavanie mája“, Medzinárodný gastrofestival a Obecný deň 2016,
ktoré ste podporili svojou účasťou. Určite
všetkým chutnali zabíjačkové špeciality vďaka
receptom našich šéfkuchárov pánom Peťovi
Ferenčíkovi, Ferdinandovi Turanovi a Blažejovi Holkovi. Maximum prác v rámci obce
sa snažíme robiť vlastnými pracovníkmi, či v

rámci verejnoprospešných prác, nakoľko
naše finančné možnosti sú začne obmedzené. Takto sme realizovali prestavbu
vnútorných priestorov OÚ, vykonávame opravu chodníkov na cintoríne, barierové oplotenie ihriska. Firma Slovaktual nám vykonala
výmenu okien na 2.poschodí a čakáme na
výmenu okien 1.poschodia, kde inštalujeme

okná s izolačným trojsklom. Zároveň v rámci
vnútorných opráv budovy OÚ realizujeme výmenu starých plechových radiátorov za nové
panelové ovládané termoventilmi.
V prvom rade stále platí nevyhnutnosť
vysporiadať sa s finančnou situáciou našej
obce tzn. poctivo splácať naše záväzky voči
veriteľom a samozrejme, aj keď to nie je veľmi
populárne, žiadať úhrady od našich dlžníkov.
Žiaľ v budúcom roku nás začnú dobiehať
splátky starých úverov, pričom už v apríli
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2017 musíme zaplatiť 64 000 eur.
Začiatkom tohto roku sme boli nútený požiadať o úver vo výške 100 000,- EUR, ktorý
nám poskytla Prima banka Nitra na obdobie
do konca tohto roku, za účelom úhrady celej
sumy vopred v zmysle nariadenia vlády SR
pre akciu „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Hul“. Táto investícia
z hľadiska realizácie prebehla veľmi úspešne a dovolím si povedať, že máme jedno z
najkvalitnejších verejných osvetlení v regióne,
spokojný však budem až keď na účte budeme
mať vrátený finančný príspevok z MH SR vo
výške 169 882,13 EUR a budeme môcť vrátiť
pôžičku. Samozrejme aj keď prišlo k navýšeniu počtu svietidiel zo 119 na 201 kusov
očakávame aj prevádzkovú úsporu znížením
veľkosti ističov a aj samotnej spotreby elektrickej energie.
Ďalšou našou aktivitou je požiadavka na
realizáciu zberného dvora a tým znižovaniu
nákladov našej obce na poplatkoch za odpad,
čo činí ročne cca 24 000 EUR. V zmysle
Zákona o odpadoch sme uzatvorili na 1
rok zmluvu s organizáciou zodpovednosti
výrobcov RECobal s.r.o. Bratislava, ktorá nám
má zabezpečiť preplácanie vyseparovaného
odpadu, pričom zberovou spoločnosťou v
našej obci ostáva aj naďalej firma Brantner. V
rámci nakladania s odpadmi musíme riešiť aj
naše čierne skládky, preto Vás žiadam vážení
spoluobčania, aby sme nerozširovali jestvujúce a nezakladali nové a zabránili dovozu
odpadov do našej obce aj cudzím .
Som rád, že sa naši občania zúčastňujú stále v
hojnejšom počte na spoločenských stretnutí
usporiadaných obcou a tešíme sa na ďalšie
spoločné akcie. Zároveň sa chcem poďakovať
Vám všetkým ktorí ste pomáhali pri organizácii alebo ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k
zdarnému priebehu jednotlivých podujatí.
S úctou,
Ing. Pavol Guláš – starosta obce HUL

Mládežnícko - valentínsky ples v Huli je veľmi populárny

V našej obci sa i tento rok uskutočnil už 13-ty ročník Mládežnícko valentínskeho plesu. Organizovaný bol už tradične pod záštitou starostu obce Hul a v spolupráci s mladými dobrovoľníkmi z obce. Konal sa
13.februára 2016. Záujem o ples býva vždy veľký. Už od začiatku ľudia
očakávajú zábavu na vysokej spoločenskej úrovni. Ani teraz účasť hostí
a celková kvalita plesu nesklamala. Zúčastnených bolo 134 hostí a to
nielen z Hulu, ale i z vedľajších obcí. Keďže dobrá povesť plesu je rozšírená v širšom okolí a Hulania s radosťou pozývajú na podobné akcie aj
priateľov z rôznych zákutí Slovenska. Ples začal kultúrnym programom,
o ktorý sa postarala tanečná škola VIVA z Nových Zámkov. Zážitok z
plesu obohatila o ukážku rôznych tanečných variácii. Prvé tanečné

kolo oficiálne otvoril Ing. Pavol Guláš – starosta obce s manželku. Postupne sa pridali i poslanci našej obce. Netrvalo dlho a tanečný parket
bol už po malej chvíli zaplnený tanečníkmi. Do tanca príjemne hrala
hudobná skupina MODUL, ktorá už roky je overeným prísľubom dobrej tanečnej a hudobnej zábavy. A veru nesklamala! Kapela pozostáva z
2 speváčok a 5 hudobníkov. Samozrejmosťou bola i bohatá tombola, za
ktorú sa týmto chceme poďakovať miestnym podnikateľom i všetkým,
ktorí venovali hodnotné dary. Ako napr.: elektronika, rôzne nákupné
poukážky, darčekové koše, ale i vrece zemiakov, ktoré bolo vtipnou,
no praktickou cenou pre milovníka tejto potraviny. Zábava trvala do
skorého rána a odozvy po plese boli skvelé.
Tešíme sa už teraz na budúcoročný 14-ty ročník!
Text a foto: Mgr. Lucia Jančeková
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„V dnešnej dobe je práca v školstve oveľa ťažšia ako pred sedemnástimi rokmi,
keď som začínala učiť“, hovorí Mgr. Martina Kišová, riaditeľka ZŠ v Hule.

Mgr. Martina Kišová, riaditeľka Základnej školy v Huli, predstavuje
školu:
Prvá škola v Huli bola založená v roku 1843. Škola, ktorú však žiaci
navštevujú teraz, bola postavená v roku 1960 ako ZDŠ a jej prvým
riaditeľom bol pán Zubaľ. Odvtedy škola prešla viacerými zmenami.
Terajšia Základná škola s materskou školou Hul s vyučovacím
jazykom slovenským, v ktorej pôsobím ja už sedemnásty rok,
vzdeláva a vychováva 111 žiakov v ôsmych triedach z Hulu, Radavy,
Vlkasu, Podhájskej a 30 detí v materskej škole. Na škole pôsobí spolu
s materskou školou 16 pedagógov : Mgr. Kačáková, Mgr. Fialková,
Mgr. Rosinová, Mgr. Bučíková, PhDr. Krajmerová, Mgr. Lokšová, Mgr.
Petrášová, PaedDr. Holečka, Mgr. Bugyíková, Mgr. Macková,Mgr.
Gallas, Mgr. Veselková, Bc. Matičková a K.Pekaríková. Okrem
zriaďovateľa obce Hul, v zastúpení pána starostu Ing. Pavla Guláša sa
o chod školy stará 6 nepedagogických pracovníkov: H. Holková, D.
Bartalová, J. Rosival, A. Gazdíková, M. Mrváňová a M. Mihóková.
Žiaci a zamestnanci našej školy sa stravujú v školskej jedálni, kde
pracuje vedúca Mgr. Rosivalová a dve kuchárky K.Černáková a Z.
Račková. Prácu všetkých zamestnancov si veľmi cením a za všetku
prácu a snahu im ďakujem.
o Ako sa začal školský rok 2016/2017 vo Vašej obci, ako bola Vaša
škola pripravená na nový školský rok po materiálnej ale však aj po
personálnej stránke. Ako funguje vzťah škola – zriaďovateľ (obec,
starosta, poslanci)?
Odpovedá opäť Mgr. Martina Kišová:
- Školskú bránu sme po prázdninách otvorili a školský rok 2016/2017
kvôli nepriaznivému počasiu zahájili v budove školy. Po slávnostných
príhovoroch rodičov a žiakov školy sme privítali najmenších prvákov.
Počas letných prázdnin sme zriadili triedu pre prvý ročník v škole
a v materskej škole sme zriadili novú triedu, nakoľko sa nám zapísalo
viac detí, čomu sa veľmi tešíme. Na škole sa nachádzajú dve počítačové
učebne, jedna technická dielňa, jazyková učebňa a ŠKD. Jediné čo
nám naozaj chýba je telocvičňa, ale máme aspoň multifunkčné
ihrisko. Po personálnej stránke nastali tiež zmeny, čím sa nám zvýšila
kvalifikovanosť vzdelávania. Čo sa týka vzťahu školy so zriaďovateľom,
je naozaj veľmi dobrý a náš pán starosta nám vychádza vo všetkom
v ústrety, za čo mu veľmi pekne ďakujem.
o Ako by ste mohli zhodnotiť uplynulý školský rok v stručnosti,

v čom bol zaujímavý?
- V uplynulom školskom roku
sa na škole uskutočnilo viacero
zmien. Z funkcie odstúpilo
vedenie školy. V júli som bola
menovaná do funkcie zástupkyne
riaditeľa školy a od novembra
2015 som bola zvolená za
riaditeľku školy a zástupcu bol
menovaný Mgr. Marek Rybár.
Takže pre mňa bolo nové
a zaujímavé úplne všetko.
o Vy ste vždy chceli byť
pedagógom? Čo Vás na práci
baví? Čo by ste na nej zmenili –
aby sa robilo inak? Znovu by ste
sa rozhodli rovnako, pre profesiu
pedagóga?
- Ja? Keď som končila ZŠ chcela študovať na SPTŠ kvôli traktorom.
Doma mi to však neprešlo. Mojím snom vždy bolo stať sa policajtkou.
O tom, že sa zo mňa stane učiteľka, snívali skôr moji rodičia, ktorí
ma v tom podporovali už počas štúdia na SPgŠ v Leviciach, neskôr
na PF UKF v Nitre a podporujú ma v mojej práci dodnes. Teraz si už
sama neviem predstaviť, že by som robila niečo iné ako učiteľku. Práca
s deťmi, a to najmä tými menšími na prvom stupni, ma veľmi baví. Sú
to milé, úprimné, ale aj šibalské stvorenia, ktoré mi dokážu každý deň
vyčarovať úsmev na tvári.
o Ako hodnotíte dnešný vzťah učiteľ – žiak – rodiť, napríklad vo
Vašej škole, alebo aj vo všeobecnosti - lebo vieme, že tieto vzťahy
dnes prechádzajú v našej spoločnosti vážnou krízou...
- V dnešnej dobe je práca v školstve oveľa ťažšia ako pred
sedemnástimi rokmi, keď som začínala učiť. Dnes majú deti viac práv
ako povinností. Za mojich školských čias bola pre mňa pani učiteľka
všetkým. Dnes sú deti odvážnejšie a miera úcty k učiteľovi je oveľa
menšia ako zo strany žiakov, tak aj zo strany rodičov. Momentálne na
škole nemáme nejaké extrémne problémy so správaním žiakov, ale aj
tie menšie priestupky rodičia prijímajú len veľmi ťažko.
pýtala sa: Mgr. Alena JAŠŠOVÁ

Obecná slávnosť – Deň obce Hul 2016

Dlho pripravované obecné podujatie pod
názvom Deň obce Hul sa uskutočnilo 27.
augusta 2016. Išlo o tretí ročník. Táto akcia
je organizovaná pre domácich obyvateľov,
no vítaní boli samozrejme všetci návštevníci.
Obec sa snaží prostredníctvom podobných
slávností podporiť kultúrny rozmach, spojiť
obyvateľov Hulu či ozvláštniť obyčaje dní
trochou zábavy a veselosti. O 15-tej hodine
na miestnom amfiteátri pri obecnom úrade s
príhovorom starostu obce Ing. Pavlom Gulášom sa začal odvíjať celý kultúrny program.
Vo svojom prejave privítal všetkých prítomných a stručne načrtol aké vystúpenia môžu
očakávať. Samozrejme nechýbali ani vtipné
výroky, ktorými je náš pán starosta už známi.
Po tomto predslove vystúpili s priprave-

ným programom deti z folklórneho súboru
Matičiarik Nové Zámky. Nasledoval miestny
spevokol vdp. Cyrila Minárika. Po doznení
piesní prišiel na rad opäť folklór a to v podaní
súboru Jánošík zo Svitu. Humorom okorenili
akciu o 17-tej.hodine zabávači Kaizer a Meluš.
Tu si dokonca so zabávačmi zaspieval aj
starosta obce. Vtip a žartovnosť o 18.tej hod.
vystriedal opäť spev a to vďaka dychovej kapele z Bánova, pod názvom Kesanka. O 19-tej
hodine prispeli druhým vystúpením folkloristi zo Svitu. Záverečnou kultúrnou bodkou
programu boli piesne Karola Duchoňa v
podaní Ľuda Kuruca. Za búrlivého potlesku sa
celé podujatie ukončilo a môžeme skonštatovať, že to bol naozaj vydarený Deň obce.
Počas celého programu si občania mohli
zakúpiť za symbolické ceny nealko nápoje,
zabíjačkové špeciality, ale i kapustnicu. Pre
deti boli pripravené rôzne atrakcie - maľovanie na tvár či skákací hrad. Nechýbali ani
stánky s predajom rôznych výrobkov. V
suteréne kultúrneho domu boli pripravené
informačné panely, prostredníctvom ktorých
obecný úrad informoval o dianí v obci. A to
napr. o výsadbe nových stromčekov, o novom
verejnom osvetlení, športových i kultúrnych

podujatiach počas roka, ďalej si občania mohli
prezrieť fotografie z 10 výročia vysviacky za
kňaza nášho rodáka Egida, večné sľuby sestry
Márie a iné. Zaujímavosťou bola aj výstava
historických mincí z obdobia slovenského
štátu (od Mgr. Černáka). Jedna z mnohých
zúčastnených p. Helena G. sa nám tesne po
ukončení podujatia sama priznala, že sa jej
všetko veľmi páčilo a dúfa, že aj nabudúce sa
podarí niečo podobné na Huli zorganizovať.
My sme ju s určitosťou ubezpečili, že o rok
sa znovu môže i s ostatnými tešiť na 5. ročník
Dňa obce Hul.
Text: Mgr. Lucia Jančeková,
Foto: archív obce Hul
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1.Medzinárodný – gastronomický festival 2016 v Huli

Také špeciálne podutie aké sa
udialo v obci Hul dňa 25. júna
2016 pri miestnom futbalovom ihrisku tu ešte nebolo! 1.
Medzinárodný - gastronomický
festival bol organizovaný pre
všetkých záujemcov, ktorí si trúfli prezentovať svoje kulinárske

umenie. Išlo o súťaž, do ktorej sa mohli
vopred prihlásiť rôzne tímy. Jedlo, ktoré
pripravovali si podľa uváženia mohol
každý účastník vybrať sám. Štartovné pre
zúčastnený tím bolo 10€. Začiatok bol o
12-tej hodine, ale účastníci mohli prípravu zahájiť od 10-tej hodiny. Prihlásení
súťažiaci boli z rôznych kútov nielen Slovenska, ale i z Nemecka, Srbska či Česka.
Zahanbiť sa nedali ani domáci Hulania.
Špeciálna komisia na záver súťaže hodnotila pripravené jedlá. Prví traja najlepší
si odniesli aj zaujímavé výhry. Členovia
komisie boli starosta z Úľan nad Žitavou
Ing. Juraj Ostrožlík, jeho manželka Ing.
Helena Ostrožlíková a starosta z obce
Radava Ing. Maroš Chrenko. Ďalej bývalý
šéfkuchár, rodák z Hulu Róbert Navrátil,
vedúca školskej kuchyne Mgr. Kataría
Rosivalová a samozrejme starosta obce
Hul, Ing. Pavol Guláš.

Najlepšie ohodnotené jedlo bolo
lokše plnené kačacou pečienkou.
Tvorcom tejto gurmánskej dobroty
bol Hulský tím na čele so „šéfkuchármi“ Ferdinandom Turanom a
Blažejom Holkom.
Na druhom mieste sa umiestil opäť
Hulský tím s názvom Bryndziari.
Ako názov napovedá, ich jedlo bolo
z bryndze, teda pripravili typické
slovenské jedlo bryndzové halušky.
Tretie miesto získali súťažiaci zo
Srbska. Pre občanov pripravili tradičné srbské jedlo a to Pljeskavica (mleté
mäso s paprikou a cibuľou) a Ćevapi
(čevapčiči).
Osobitné ocenenie - najsympatickejšieho tímu získali Valasi z Hulu, ktorí
pripravili tiež bryndzové halušky a cenu
útechy získalo družstvo Základnej školy s
materskou školou Hul.

Celú súťaž kultúrne doplnilo vystúpenie
speváckeho súboru zo Šurian a hudobnej
skupiny Trevis z Veľkých Loviec.
Všeobecná spokojnosť a plné „brušká“
všetkých prítomných svedčili o tom, že
podobné akcie sú vždy vítané a určite to
nebol prvý a posledný ročník tejto súťaže.
Text: Mgr. Lucia Jančeková
Foto: Marián Riška

Stavali sme máj...

30. apríla 2016 sa uskutočnila vydarená
obecná akcia. Išlo o prvé veľkolepejšie
stavanie mája, ktoré by si chcelo takto v obci
vydobyť už svoju obyčaj. Vo všeobecnosti
tento zvyk pomaly upadá do zabudnutia. V predvečer 1.mája sa kedysi
združovali mládenci aby pred dom svojej milej umiestnili zdobený
mladý stromček - máj. Postupom času sa tento zvyk rozvinul na spoločenské podujatie a túto tradíciu na Huli sa znovu snaží obec oživiť.
Pominulé roky sa niesli v duchu skromnejších vystúpení najmenších
detí zo Základnej škole s Materskou školou Hul. Tieto vybudované
základy tradičného stavania mája sa dali využiť na vytvorenie kvalitnej
a o čosi honosnejšej akcii. Celé sa to začalo príhovorom p. starostu P.
Guláša. a následným vystúpením miestneho speváckeho zboru v.d.p.
Cyrila Minárika pod vedením Mgr. V. Slobodníka a folklórneho súboru z Terchovej s názvom Ťažká muzika a Trio z chotára. Obe hudobné

vystúpenia boli naozaj na úrovni a
terchovčania priniesli do obce doteraz
nevídaný zážitok . Pre obyvateľov
boli pripravené zabíjačkové špeciality
(jaternice, klobásky, zabíjačková kaša a pod.) pre všetkých zdarma.
O spokojnosti a úspechu celej akcii hovorila aj samotná bohatá účasť
návštevníkov, ktorí odišli domov obohatení o kultúrne podujatie i o
chutné mäsové dobroty. Podobné počiny obce Hul spájajú obyvateľov
obce a podporujú rast spolupatričnosti či regionálnej hrdosti. Preto
obec bude v tejto tradícii určite pokračovať aj počas ďalších rokov. Tradície si treba ctiť, veď sú pekným dedičstvo pre budúce generácie, preto
treba vyzdvihovať podobné aktivity aby mladí obce pamätali a vážili si
bohatú symboliku predkov.
Text: Mgr. Lucia Jančeková
Foto: archív obce Hul, Mgr. L. Jančeková
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Hovoríme s predsedom OFK Hul
– Mgr. Marcelom Prusenkom

Futbal v obci Hul je už čo pamäť siaha súčasťou života občanov.
Z ústnych zdrojov vieme, že jeho korene siahajú už do roku 1947.
O jeho histórii by sme vedeli napísať dlhý článok, ktorý možno
pripravíme v budúcnosti. My sme sa však teraz stretli s aktuálnym
predsedom OFK Hul a to Mgr. Marcelom Prusenkom, ktorý nám
porozprával o súčasnej situácii v klube. Úvodom rozhovoru nám
prezradil aké boli jeho začiatky v OFK Hul.
,, Ako predseda OFK Hul pôsobím od roku 2013, po tom ako som
ukončil činnosť v mužstve vo Veľkej Mani. Klub som prebral po
tom, ako postúpilo do II. triedy OBFZ. Hneď v prvom roku môjho
pôsobenia sa nám podarilo postúpiť do najvyššej okresnej súťaže,
kde mužstvo pôsobí do dnešného dňa.“
o Aká je situácia v klube a čo hovoríš na hráčov? Sú nejakí noví?
- ,,Situácia je stabilizovaná. Tento rok nám dokonca obec Hul zrekonštruovala budovu OFK. Z čoho hráči majú radosť. Čo sa týka
hráčskeho mužstva - A kádra na začiatku sezóny prišli noví hráči.
Ako hrajúci tréner pôsobí v OFK M. Orosi, ktorý pôsobil v minulosti vo vyšších ligách. Na začiatku sezóny sme mužstvo doplnili o
kvalitných futbalistov ako M. Pečimút z konkurenčného Černíka,
B. Macek zo Šurian a M. Baláž bývalý hráč Šurian. Do klubu taktiež
pribudli hráči z dorastu a to M. Pekarík a M. Mrváň, ktorí mužstvo
vhodne dopĺňajú a pomaly sa zapájajú do zápasového procesu.“
o Teraz začala nová sezóna, ako vidíš úspešnosť na postup do
vyššej ligy, resp. aký potenciál má obecný futbalový klub Hul.
- ,,V minulej sezóne sa mužstvo umiestnilo na 9 mieste zo ziskom
39 bodov s čím nemôžeme byť úplne spokojní. V novej sezóne
máme vyššie ambície. V obci Hul má futbal tradíciu, nakoľko v minulosti sa na u nás hrali vyššie súťaže. V súčasnej dobe je 6. liga
vrchol, na ktorí môžeme pomýšľať a v podstate je aj cieľom stabilizovať a pevne sa usadiť v tejto súťaži.
o Určite máte aj nejaké plány do budúcnosti.
- ,,V budúcej sezóne plánujeme opäť založiť mužstvo žiakov, nakoľko v súčasnej dobe máme len dorast a družstvo prípravky.

Spoločenská kronika obce Hul
január - september 2016
Narodili sa:

07/2016 – Sebastian Ďurica –rodičia: Marcel Ďurica a Lenka Ďuricová
08/2016 – Eva Kurková – Lukáš Kurka a Adriana Kurková

Uzavreli manželstvo – v Rímsko-katolíckom kostole v Huli
04/2016 – Lukáš Kurka a Adriana Habrmanová
04/2016 – Marcel Ďurica a Lenka Stodolová
09/2016 – JUDr. Marek Buranský a Mgr. Lucia Tomková
Opustili nás:

01/2016 – Magdaléna Bučíková
01/2016 – Rozália Hrušková
04/2016 – Dominik Golha
04/2016 – Rozália Matušková
05/2016 – Igor Polák
05/2016 –Jaroslav Cvik
06/2016 – Emília Navrátilová

S mládežou máme však problémy,
ale myslím že to je asi vo väčšine
klubov v našom okrese.“
Ďakujeme predsedovi OFK Hul
za rozhovor a klubu držíme do
budúcnosti palce!
Text a foto: Mgr. Lucia Jančeková a Mgr. Marcel Prusenko

Prihlásili sa do obce:

03/2016 – Miloslav Tomka
03/2016 – Anna Tomková
03/2016 – Viktor Tomka
03/2016 – Patrik Tomka
05/2016 – Anna Šeleverová
05/2016 – Mgr.Stanislav Šelever
05/2016 – Lenka Ďuricová
06/2016 – Ing.Tomáš Petržel
06/2016 – Romana Petrželová
08/2016 - Jaroslav Vesteg
09/2016 – Ján Ondrušek

Odhlásili sa z obce:

01/2016 –Mgr.Ľubica Veselková
01/2016 – Martin Veselka
02/2016 – Tibor Virág
05/2016 – Peter Skačan
05/2016 – Dominika Čajkovičová
07/2016 – Ema Malíková
Pripravila: MÁRIA CVIKOVÁ
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Agentúrna kancelária Allianz - Slovenská poisťovňa
v Šuranoch pracuje pre občanov už vyše 25 rokov!

Poistenie je v živote človeka veľmi dôležité
a malo by byť aj prvotnou záležitosťou.
Či ide o životné, úrazové poistenie,
poistenie proti prírodným živlom,
majetkové poistenie alebo poistenie
vozidiel. O svoje zdravie a majetok sa
treba starať a byť obozretný, ale najmä
zodpovedný a k tomu viesť aj svoje deti.
Allianz - Slovenská poisťovňa je poisťovňa
s dlhoročnou tradíciou a rýchlou, férovou
a transparentnou likvidáciou poistného
plnenia voči svojim klientom. Poďme sa
porozprávať s pracovníčkami agentúrnej
kancelárie Allianz – Slovenskej poisťovne
v Šuranoch o zákulisí tejto práce.
o Kedy sa otvorila agentúrna kancelária
v Šuranoch.., aké boli postupné kroky od
vzniku až po súčasnosť, ako sa rozrastala...?
Hovorí Alena Zlatinská, vedúca kancelárie:
- Kancelária v Šuranoch funguje viac ako 25
rokov. V minulosti jestvovala pod značkou
Slovenská poisťovňa a od r.2004 fungujeme
pod značkou Allianz - Slovenská poisťovňa,
a.s.. Agentúrna kancelária v Šuranoch sa
z dvoch zamestnancov rozrástla na dve
samostatné manažérske skupiny, v ktorých
pôsobí viacero reprezentantov – obchodných
zástupcov.
o Aké postavenie máte a dôveru medzi
klientelou v meste Šurany a v spádových
obciach, pretože dnes je boj o zákazníka,
poisťovne sa doslova predbiehajú
v získavaní klientov, aké je teda Vaše
spoločenské (významové) postavenie, ak sa
zrovnáte s inými poisťovňami vo Vašom
teritóriu /regióne/...?
- Dôveru klientov sa snažíme získať
hlavne poskytovaním kvalitných služieb

a profesionálneho komplexného servisu.
Prichádzajú za nami ľudia, ktorí riešia otázku
budúcnosti (zabezpečenie v prípade úrazu,
choroby, dôchodok, živelné udalosti...),
kupujú nové auto či bývanie, prichádzajú
k nám podnikatelia -skrátka všetci, ktorí
sa chcú chrániť pred neočakávanými
udalosťami. Najlepší pocit získame, keď nás
navštívi spokojný klient, ktorému sme podali
pomocnú ruku, keď to najviac potreboval.
Čo sa týka porovnania s konkurenciou,
Allianz – SP má tradíciu a pevné základy na
slovenskom trhu. Ľudia majú radi istoty a tie
môžu nájsť a nachádzajú práve u nás.
o Kto sa na Vás najčastejšie obracia?
- Ľudia, ktorí majú potreby a sú voči sebe
a svojim blízkym zodpovední, vedia poistenie
najviac oceniť. V dnešnej uponáhľanej,
stresujúcej ,,úverovej,, dobe je dôležité myslieť
na zadné vráta.
o Aj Vy si vyhľadávate svojich klientov?
Koho oslovujete?
- Keďže moja manažérska skupina pôsobí na
trhu už dlhšiu dobu, rozsah našich klientov
je veľký, nesústreďujeme sa iba na náš región.
Portfólio klientov rozširujeme hlavne vďaka

Alena Zlatinská –
Alena Červenková –
Oľga Hlavačková –
Mária Leváková –
ZuzanaMatlúchová–
Katarína Zlatinská –

dobrým referenciám a odporúčaniam, ktoré
sú odozvou práce mojich obchodníkov.
o Aké chystáte prekvapenia a novinky pre
motoristov pri zákonnom poistení v tomto
roku?
- Naše povinné zmluvné poistenie je
každoročne oceňované Zlatou mincou,
ako prví sme začali uplatňovať vyplácanie
náhrady škody bez zníženia o amortizáciu,
poskytujeme špičkové asistenčné služby doma
aj v zahraničí a v neposlednom rade máme
pre klientov pripravené aj ďalšie zaujímavé
akciové bonusy. Stačí nás navštíviť.
o A čo spoločné poistky rodičov a detí –
povedzme aj so šetrením?
- Každý rodič chce zabezpečiť svoju rodinu
a pripraviť svojim deťom ľahší štart do života.
Vďaka rozmanitosti produktov dokážeme
uspokojiť každého klienta – rodiča, aj keď
jeho financie sú obmedzené. Stačí nás len
navštíviť a poradiť sa s nami.
Otváracie hodiny, kontakty (telefón,
emaily) – na Vašu kanceláriu a pracovníkov
v Šuranoch?
PONDELOK 8.00h – 16.00h, UTOROK
8.00h – 16.00h, STREDA 8.00h – 17.00h,
ŠTVRTOK 8.00h – 16.00h, PIATOK 8.00h
– 16.00 h
- spracované redakciou -

0908769933 alena.zlatinska@oz.allianzsp.sk
0915779324 alena.cervenkova@os.allianzsp.sk
0908133447 olga.hlavackova@oz.allianzsp.sk
0908772586 maria.levakova@oz.allianzsp.sk
0905688118 zuzana.matluchova@oz.allianzsp.sk
0915716977 katarina.zlatinska@os.allianzsp.sk
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Cieľom gymnázia v Šuranoch je, aby nastala zmena
osobnosti žiaka na vychovaného a vzdelaného človeka

História gymnázia v Šuranoch sa píše už
od roku 1938 a za ten čas stihla vychovať
okolo 6000 študentov. V decembri bude
gymnázium oslavovať 78. výročie svojho
založenia a momentálne ho navštevuje
277 žiakov a učí v ňom 27 pedagógov. Ako
hovorí riaditeľka gymnázia v Šuranoch
Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, ktorá je na tomto poste piaty rok, poslanie a cieľ vzniku školy
v minulosti a v súčasnosti je ten istý: vychovávať a vzdelávať mladých ľudí, pripravovať ich
na štúdium na vysokej škole.
o Gymnázium v Šuranoch je nepochybne
známe v širokom okolí, no ako by ste ho
predstavili žiakom či študentom, ktorí ho
ešte nepoznajú?
- Gymnázium je príprava žiakov na vysokú
školu akéhokoľvek typu. Ak žiak vie, že chce
ísť študovať na vysokú školu, určite mu gymnázium odporúčam. Najskôr sa prvé 2 roky
študujú predmety podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá a v 3. ročníku si
k nim žiak môže vyberať aj voliteľné predmety
podľa ďalšej profilácie žiaka štúdia na vysokej
škole. Mňa osobne teší, že je tu zdravá a pozitívna študijná atmosféra. Spolupráca učiteľ
– žiak – rodič je tá najdôležitejšia a práve tá je
tu výborná.
o Vraveli ste, že gymnázium je prípravou
mladých ľudí na zvládnutie vysokoškolského štúdia, takže aj výchovno-vyučovací
proces je všeobecne zameraný. Na čo sa však
snažíte klásť najväčší dôraz?
- Cieľom u nás sú dve veci. Tou prvou je, aby
nastala zmena osobnosti žiaka na vychovaného a vzdelaného človeka počas štúdia, ktoré
na gymnáziu absolvuje. Po druhé kladieme
dôraz na to, aby si žiak odniesol nielen vedomosti, ale aj hodnotový systém. Dôležité tiež
je, aby žiak získal schopnosti a zručnosti aj
v IKT.
o Škola si pred pár rokmi prešla rozsiahlou

rekonštrukciou. Čím sa môžete pochváliť a
čo vám najviac chýba?
- Snažíme sa pomalými krokmi urobiť školu
moderného typu. Podarila sa nám vnútorná
komplexná rekonštrukcia, urobili sme novú
odbornú učebňu fyziky. Ďalej máme novú
kompletnú strechu a teraz nám zatepľujú
budovu zvonka, postupne budeme upravovať
aj okolie školy. V obchodnej akadémii máme
elokované štyri učebne, ku ktorým je vybudovaný prechod. Mesto nám dalo do užívania
telocvičňu, ktorá nám doteraz nepatrila, takže
chceme na ňu podávať projekty a takisto by
sme chceli vybaviť novú jazykovú učebňu.
o Kvalita každej školy sa hodnotí podľa
výsledkov jej absolventov. Máte informáciu
o tom, koľko vašich maturantov sa úspešne
dostane na vysoké školy, ktoré aj následne
dokončí?
- Okolo 98 %, vyhodnocujeme to každý rok.
Ale stane sa, že niektorí si vyberú školu omylom, dostanú sa na ňu, no potom zistia, že to
nie je pre nich, čiže tam to percento klesne.
o Aké je postavenie Gymnázia v Šuranoch
v rámci Slovenska?
- Ťažko povedať, aké sú kritériá merania
kvality škôl. Jedným z takých merateľných
ukazovateľov môže byť externá časť maturitnej
skúšky. Meria sa slovenský jazyk, cudzí jazyk
a matematika. Každý rok máme porovnateľné
výsledky s priemerom Slovenska, niekedy
však veľmi vyskočíme navrch, napr. minulý
rok sme boli vo výsledkoch matematiky v prvej desiatke škôl na Slovensku.
o Problémom viacerých škôl je existenčná
kríza, ktorá súvisí s nízkym počtom žiakov
v dôsledku nepriaznivej populačnej krivky.
Ako je to s Gymnáziom v Šuranoch?
- Teraz idú silnejšie ročníky. Posledné dva
roky máme o 60 študentov viac, ako máme
dopyt. Mne sa páči spoločenské povedomie,
že už nie všetci idú študovať na gymnázium,

ale len 25 % daného končiaceho populačného
ročníka. U nás
to činí okolo
84 prvákov,
takže my máme
skutočne dosť
žiakov. Snažíme
sa klásť dôraz
na to, aby sa tu
mladý človek
formoval. Keď
neodflákneme
vyučovanie
a výchovu,
záujem o školu
tu stále bude, pretože máme seriózny prístup
k práci a myslím si, že to je to najdôležitejšie.
o Akými aktivitami sa snažíte gymnázium
zviditeľniť?
- Každý rok robíme Deň otvorených dverí
a veľmi dobrú reklamu nám robí aj Červený
kríž, ktorý poskytuje prednášky pre deti
zo základných škôl a naši žiaci chodia na
vyučovanie prvej pomoci. Organizujeme aj
Matematický náboj, čo je celoslovenská súťaž,
ktorú robíme pre okres Nové Zámky, beh
Šuriansku desiatku a veľa iných akcií.
o Aké je Vaše motto pri Vašej ťažkej a zodpovednej práci?
- Škola tu má nápis, že vzdelanie je schopnosť porozumiem iným, ale mne osobne sa
najviac páči citát velikána pedagogiky J.A.
Komenského. Ide o večnú otázku pedagogiky,
otázku formy a obsahu výučby – Ide o to nájsť
spôsob, aby tí, ktorí učili, učili menej, avšak
tí, ktorí sa učia, sa naučili čo najviac; nájsť
taký spôsob, aby na školách bolo menej hluku
a zbytočnej práce, avšak viac pokoja a pevného výsledku.
pýtala sa: Mgr. Mária Májeková

„Liposukcia nerieši tučnotu, je to estetický
zákrok“, - hovorí MUDr. Regan Belovič, plastický chirurg z Ústavu lekárskej kozmetiky v Bratislave.
Z televíznych obrazoviek, billboardov
i časopisov sa nám prihovárajú celebrity
s radami, ktorý prípravok na likvidáciu
neestetických tukových zásob je
ZARUČENÝ. Nechcem spochybňovať
argumenty farmaceutických firiem,
ale myslím si, že plastická chirurgia
ponúka reálnejšie možnosti, ako sa zbaviť
nežiaducich okrasných slaninkových
vankúšikov.
Naša prvá otázka pre MUDr. Regana
Beloviča je zdanlivo jednoduchá.
Aké riešenie ponúkate klientkam, ale
i klientom, ktorí potrebujú upraviť
postavu?
Základom je vždy zdravá životospráva.
Iba ten, kto je rozhodnutý urobiť niečo
so svojou postavou a už podnikol
prvé kroky úpravou svojho životného
štýlu, môže uvažovať o modelácii tela s
pomocou plastického chirurga.
Niektorí ľudia trpia nadmernými
tukovými zásobami v určitých partiách
tela, ako sú boky, stehná, brucho. Tieto

nežiaduce tukové
„zásoby“ je možné
odstrániť pomocou
niektorej z techník
liposukcie alebo
tzv. rozbitím
pomocou
ultrazvuku.
Ultrazvuková
metóda je nová,
drahá a dá sa
použiť len v
určitých prípadoch.
Prakticky
používanejšia
liposukcia má lepší a trvalý efekt.
Pri tejto príležitosti musím podotknúť,
že liposukciou nemožno riešiť nadváhu
či obezitu. Nie je to metóda na redukciu
hmotnosti, ale na modelovanie tela, aj
keď určitý úbytok hmotnosti po výkone
nastáva.
Kto je vhodným kandidátom na
liposukciu ?

Aby ste boli vhodným
kandidátom, je treba mať
realistické očakávania
toho, čo vám môže táto
procedúra priniesť. Najlepšími
kandidátmi na liposukciu sú
ľudia s relatívne normálnou
hmotnosťou a pevnou
elastickou kožou, ktorí
majú nadmerné, cvičením
neodstrániteľné, tukové kapsy
v určitých partiách. Musíte
byť fyzicky zdraví a psychicky
stabilní. Vek pacienta nehrá
zásadnú úlohu, ale u osôb so
zníženou elasticitou kože (po 40. roku
veku) sa nemusí samotnou liposukciou
dosiahnuť rovnakého výsledku, ako u
mladších klientov s pružnejšou kožou.
Zákrok sa preto v týchto prípadoch často
kombinuje s plastickou operáciou, pri
ktorej je odstránená prebytočná koža.
Aká je predoperačná príprava na tento
zákrok?
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Pri prvej konzultácii vám bude
plastickým chirurgom detailne objasnený
priebeh operácie. Spoločne určíte,
kde ležia vaše tukové zásoby a chirurg
zhodnotí stav vašej kože. Určite otvorene
prediskutujete vaše vyhliadky. Lekár vám
musí popísať všetky alternatívy, riziká a
obmedzenia liposukcie.
Ako prebieha samotná operácia?
Zákrok trvá jednu, dve až päť hodín, v
závislosti na rozsahu výkonu (veľkosti
a počte ošetrovaných miest, množstve
tuku, ktorý má byť odstránený, typu
anestézie a použitej technike). Pred
zákrokom vám chirurg na koži vyznačí
miesto, z ktorého má byť tuk odstránený.
Nákres má byť urobený vo vzpriamenej
polohe, pretože poležiačky sa mení
poloha podkožného tuku.
Na operačnej sále vám bude miesto
nákresu a okolie vydezinfikované a
obložené sterilnými rúškami, aby nedošlo
ku kontaminácii, ktorá by mohla vyvolať
infekciu. Potom plastický chirurg urobí
nárez kože skalpelom a to obvykle 1 -
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Obvykle už do týždňa po operácii uvidíte
2 - 3 nárezy na jedno odsávané miesto.
znateľné rozdiely v tvare vášho tela,
Cez tieto rezy (cca 6 mm) zavedie úzku
ale zlepšenie bude viditeľnejšie až po
trubičku (kanylu), ktorá odsáva vrstvy
4 - 6 týždňoch, kedy spľasknú opuchy.
tuku. Zákrok sa vykonáva v celkovej
Pokiaľ boli vaše očakávania realistické,
alebo v lokálnej anestézii.
budete pravdepodobne veľmi potešení
Aká je „životnosť“ takejto úpravy
výsledkom operácie a určite budete mať
postavy?
širšie možnosti vo výbere šiat. Ak budete
Po operácii môžu asi týždeň pretrvávať
dodržovať zdravú životosprávu, bude
mierne bolesti (niekto ich nemá vôbec)
zmena vášho vzhľadu trvalá.
a mierny opuch, ktorý sa upraví do 2
Výsledkom liposukcie je pekný vzhľad,
- 3 týždňov. Definitívny výsledok však
spokojnosť a psychická rovnováha.
uvidíte až za 2 - 3 mesiace, výnimočne
otázky: redakcia Žurnálu
až 6 mesiacov po operácii. V čase
rekonvalescencie sú nutné
pravidelné kontroly, aby
MUDr. Regan Belovič
odborný garant pre plastickú chirurgiu v Ústave
váš lekár mohol posúdiť, či
lekárskej kozmetiky
nepotrebujete napríklad opravu
e-mail: plastickachirurgia@gmail.com
zákroku, či vás nepostihla
niektorá z komplikácií
mobil: 0905 822 333
(komplikácie sú veľmi zriedkavé
Ambulancia-konzultácie:
a pri tomto výkone som sa s
Pon.: 13:00-15:00 h, Ut.: 13:00-17:00 h
nimi ešte nestretol). Približne
Štvr.: 15:00-17:00 h
po 4 týždňoch už môžete začať s
Ústav lekárskej kozmetiky
rekreačným športom a fyzickou
Tematínska 3; 85105 Bratislava
www.ulk.sk
námahou.

EKONOMIKA - ÚČTOVNÍCTVO - PORADENSTVO

Chcete si založiť živnosť alebo eséročku?

Chcete začať podnikať a neviete sa rozhodnúť
medzi dvoma najčastejšími formami podnikania?
Živnosť alebo s.r.o.? Renáta Vašinová, odborníčka
na účtovníctvo a ekonómka sa vám pokúsi uľahčiť
rozhodovanie a bližšie vysvetliť, aké výhody alebo nevýhody má živnostenské oprávnenie alebo
s.r.o.. Podľa jej názoru najzásadnejším a najdôležitejším rozdielom medzi živnosťou a s.r.o. je
rozdiel v spôsobe ručenia za záväzky firmy.
o Takže, ak si chcem založiť živnosť čo musím vedieť?
Hovorí Renáta Vašinová:
- Spôsob založenia živnosti je veľmi jednoduchý a v podstate lacný.
Správny poplatok za vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení je
5€, ktorý zaplatíte za každú voľnú živnosť, a ak by ste potrebovali viazanú alebo remeselnú živnosť, tam zaplatíte za každú živnosť správny
poplatok 15€. Ak sa rozhodnete pre založenie živnosti, musíte splniť
Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti a to: dosiahnutie veku
18 rokov, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť. Vybavenie živnosti je jednoduché. Dňom vzniku živnostenského oprávnenia môžete
začať podnikať. Ak by ste časom potrebovali vykonať zmenu v živnosti,
stačí požiadať o zmenu v osvedčení o živnostenskom oprávnení, ktoré
stojí 3€. Živnostníci sa môžu rozhodnúť a viesť jednoduché alebo
podvojné účtovníctvo. Ak by sa rozhodli uplatniť svoje výdavky vo
výške 40% alebo daňovú evidenciu, je to ešte jednoduchšie a môžu to
zvládnuť aj sami.
o Ako to je s odvodmi?
- Na začiatku podnikania môžete ušetriť na odvodoch. Výhodou pri
živnosti je, že neplatíte odvody do Sociálnej poisťovne v prvom roku
podnikania. Do zdravotnej poisťovne začínate platiť odvody dňom vzniku živnostenského oprávnenia. Aké odvody zaplatíte v ďalších rokoch,
bude záležať od výšky príjmov, ktoré dosiahnete v podnikaní. Ak by ste
chceli byť poistený v Sociálnej poisťovni i napriek tomu, že nemusíte,
máte možnosť sa poistiť ako dobrovoľne poistená osoba.
o Ako to je s majetkom živnostníka?
- Živnostníci ručia za svoje záväzky, ktoré im vznikli z podnikania, celým
svojim súkromným majetkom. To znamená, že ak nebudete schopný
splácať svoje záväzky (faktúry, úver, odvody za zamestnancov a pod.),
exekútor môže siahať na všetok váš majetok.
o Poďme k eséročkám...?
- Založenie s.r.o. je časovo aj finančne náročnejšie. Väčšinou Vám
zakladanie s.r.o. pripraví právnik alebo skúsený ekonóm. Pri samotnom
zakladaní je potrebné pripraviť viacero dokumentov, na čo sú potrebné určité odborné znalosti. Existujú firmy, ktoré vám založia s.r.o. bez
problémov a dokonca môžete ušetriť. Ušetriť môžete na poplatkoch,
ktoré súvisia so založením s.r.o. Za vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení zaplatíte správny poplatok 5€ za každú voľnú živnosť
a 15€ na každú remeselnú alebo viazanú živnosť. Ďalej zaplatíte súdny
poplatok za zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodné-

ho registra. Pri bežnom papierovom podaní je jeho výška 300€ a ešte
aj správne poplatky za overenie podpisov. Na poplatkoch môžete ušetriť
vďaka elektronickému ohláseniu živnosti. Pri elektronickom podaní
sa poplatok za remeselnú alebo viazanú živnosť znižuje na polovicu, čo
znamená, že za jednu živnosť zaplatíte 7,5€. To ale platí len v prípade,
ak celé ohlásenie živností podáte elektronicky a podpíšete zaručeným
elektronickým podpisom. Ak návrh na zápis spoločnosti do obchodného
registra podávate elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom,
tento poplatok sa znižuje na polovicu a jeho výška bude iba 150€. A aby
ste ešte nezabudli, musíte zaplatiť osobu ( právnika alebo ekonóma),
ktorý vám všetky potrebné dokumenty spracuje. Tu sa už cena pohybuje individuálne a môže byť od 150€ až do 500€. Ak by ste potrebovali
vykonať zmeny v s.r.o., je nutné podať návrh na príslušný súd. Každá
zmena v Obchodnom registri stojí 66€. Pri samotnom vzniku s.r.o. je
zo zákona potrebný minimálny finančný vklad do spoločnosti, ktorý je
výške 5 000€, a v prípade zrušenia s.r.o., čo je dosť náročný úkon, rátajte s ďalším finančným zaťažením. Ale môžete svoju s.r.o. aj predať a tým
zase získať .
o Ako to je s účtovníctvom?
- s.r.o. musí viesť iba podvojné účtovníctvo, ktoré ako aj samotná administratíva je náročnejšia. Tu už treba riešiť osobu, ktorá účtovníctvo a administratívu v s.r.o. zabezpečí. Buď dôjde k zamestnaniu takejto osoby,
alebo k využitiu služieb externej firmy, ktorej zveríte svoje účtovníctvo.
Treba však počítať so zvýšením nákladov za vedenie účtovníctva. Každá
s.r.o. musí zaplatiť štátu daň alebo daňovú licenciu. Záleží to od výšku
zisku ktorý dosiahla. Ale aj v prípade straty musíte uhradiť minimálnu
daň. Pokiaľ vo svojej s.r.o. nebudete poberať žiadnu odmenu, môžete
ušetriť za platenie odvodov do sociálnej alebo zdravotnej poisťovne.
Toto poistenie si musíte riešiť ako súkromná osoba.
o A teraz majetok a ručenie za záväzky?
- V s.r.o. ručíte za svoje záväzky, ktoré vám vznikli z podnikania, ale len
do výšky svojho nesplateného vkladu. Čo znamená, že ak nebudete
schopný splácať svoje záväzky, neprídete o svoj súkromný majetok, ale
len o to, čo ste do spoločnosti vložili. S.r.o. za svoje záväzky ručí svojím
majetkom. Ak ste svoj vklad do firmy už splatili, nemáte žiadne ďalšie
záväzky. Každý podnikateľ je v inom postavení. On sám musí zvážiť, aká
forma podnikania je pre jeho podnikateľskú činnosť tá najvýhodnejšia.
otázky: Kysucký Žurnál
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„...časopis, ktorý by nemal chýbať na Vašom stole...”

„Naša realitná kancelária sa teší vysokej obľúbenosti a dôvere
medzi občanmi. Ďakujeme Vám!“ hovorí Terézia Vassová,
riaditeľka kancelárie Direct Real Happy v Nových Zámkoch.

Realitná kancelária Directreal je jednou
z najvieryhodnejších realitiek na Slovensku.
Dnes, keď sa okolo nás hemží veľa
podvodníkov s nehnuteľnosťami, treba
si naozaj dávať veľký pozor na to, koho
oslovujeme o sprostredkovanie predaja,
od koho kupujeme, komu predávame...
V tejto oblasti – pretože nejde o malé
peniaze – by sme mali osloviť rozhodne
odborníka, ktorému samozrejme za služby
zaplatíme – ale on ich vykoná profesionálne,
vie jednať s úradmi, právnikmi, bankami,
pozná zákony a má svoju prácu aj poistenú
pre prípad spôsobenia škody. Vie poradiť,
vie „rozhodiť siete“, má kontakty... A toto
všetko bežným smrteľníkom zvyčajne
chýba. Poďme sa porozprávať o tomto
všetkom s Teréziou Vassovou, riaditeľkou
kancelárie Direct Real Happy v Nových
Zámkoch...
o Čo Vás motivovalo – chytiť sa realít
a podnikať v tomto odbore?
- Naša práca je hlavne o pomáhaní naším
klientom nájsť si svoje vlastné vysnívané
bývanie. Pre väčšinu ľudí je kúpa či predaj
nehnuteľnosti životnou udalosťou, ktorú
mnohí absolvujú jediný krát v živote. Keďže
ide o vážny životný krok, snažíme sa, aby
vám spolupráca s našou realitnou kanceláriou
zaručila jeho korektný priebeh a bola pre Vás
príjemnou skúsenosťou.
Poznáte citát od Konfuciusa - Zvoľte si prácu
,ktorú milujete a nikdy nebudete musieť
pracovať! Spokojný klient je náš cieľ!
Veríme, že spoluprácu s nami budete
považovať za správnu voľbu.
Naše referencie hovoria za nás ,klienti sa
na nás obracajú s dôverou a radi sa k nám
vracajú hoc aj na kávičku.
o Prečo si myslíte, že je realitná kancelária
Directreal taká obľúbená u verejnosti
a obracajú sa na Vás klienti s dôverou?
Direct Real Happy v Nových Zámkoch patrí
medzi 35 pobočiek na Slovensku , dynamicky
rozvíjajúcej sa spoločnosti, ktorá využíva vo
svojej činnosti bohaté skúsenosti na realitnom
trhu na Slovensku a v Čechách. Spolu so
svojimi spolupracovníkmi zabezpečujeme
svojim klientom profesionálne služby v oblasti

sprostredkovania kúpy, predaja a prenájmu
akejkoľvek nehnuteľnosti v okrese N. Zámky .
Keďže vo všeobecnosti platí pravidlo, že dobrý
obchod je ten, pri ktorom sú spokojní všetci
zúčastnení, našou snahou je individuálne
posudzovať každú z Vašich požiadaviek,
poskytnúť Vám komplet realitný ako aj
právny servis a tým plniť Vaše očakávania.
Poskytujeme kompletný právny servis ,
vypracovanie nasledovných dokumentov:
Splnomocnenie, Zmluva o rezervácii
nehnuteľnosti a poskytnutí súčinnosti pri
kúpe nehnuteľnosti, Zmluva o budúcej
zmluve, Kúpna zmluva, Zmluva o budúcom
prevode členských práv a povinností, Zmluva
o prevode členských práv a povinností, Návrh
na vklad do katastra nehnuteľností, Nájomná
a podnájomná zmluva, Výmenná zmluva.
Ďalej našim klientom poskytujeme:
Zaistenie všetkých dokumentov potrebných
pre predaj nehnuteľnosti (list vlastníctva,
snímku z katastrálnej mapy, titul
nadobudnutia, jednania s príslušnými
úradmi), asistencia pri vypracovaní
znaleckého posudku, asistencia pri
vypracovaní geometrického plánu.
Vypracujeme Vám zrozumiteľné a prehľadné
ponuky zo všetkých bánk na Slovensku,
ktoré poskytujú hypotekárne úvery presne
podľa Vašich možností a požiadaviek .
Najvýhodnejšia hypotéka s GEPARDOM
Už sa nemusíte starať o výber hypotéky
- naši hypotekárni špecialisti Vám nájdu
hypotéku s najnižšou sadzbou na trhu,
získate rôzne zvýhodnenia v bankách a
individuálny komfort bez starostí pri celom
procese vybavovania hypotéky. Dohodnite si
schôdzku - bez záväzkov a ZADARMO!
o Aký je momentálne aktuálny stav predaj
a ponúk realít – čo v našich končinách okolo
Šurian je na predaj?
- Ohlásený príchod automobilky Jaguar
Land Rover sa výrazne odrazil na realitnom
trhu v Nitre aj v okolí N. Zámkov. Ceny
nehnuteľností bytov ihneď po ohlásení
investície vyskočili hore o 15 až 20 percent.
Banky vychádzajú v ústrety klientom
a ponúkajú im naozaj veľmi výhodné úrokové
sadzby od 1,49 % a aj financovanie 100%
nehnuteľnosti. Od januára 2016 Národná
banka Slovenka sprísnila podmienky bankám.
Je to v záujme zdravého trhu, aj v záujme
zdravého rastu trhu. 100 % hypotéky budú
zriedkavejšie a budú drahšie. Klient by mal
počítať s vlastnými zdrojmi vo výške približne
asi 10 % z ceny nehnuteľnosti.
o Čo si klienti žiadajú vo väčšej miere, po
čom je zhánka, čo vyhľadávajú?
- Požiadavky klientov sú rôznorodé, záleží to
na finančnej situácii daného záujemcu. Avšak
vo väčšej miere sa preferujú nehnuteľnosti
v pôvodnom stave. Napriek tomu, užšia
klientela hľadá byty a domy, do ktorých
sa treba len nasťahovať. Menší dopyt je po
poschodových domoch.
o Čo sa dobre predáva?
- Klienta v prvom rade počúvame aby
nám vedel povedať čo vlastne hľadá.
Následne snažíme sa mu nájsť bývanie.
Dobre sa predávajú udržiavané domy s malou

záhradou, pri rieke, pri lese, v blízkosti
prírody ,kde budú mať klienti súkromie.
o Ako pracuje Vaša kancelária? Urobí všetko
od „A“ po „Z“, čo to znamená – popíšte
situáciu odkedy sa na Vás oficiálne obráti
klient.... a ....?
Máme zásadu „Desatoro“, na ktorú sme
právom hrdí.
1. Nepredávame čo sme nevideli.
2. S každým klientom máme podpísanú
zmluvu.!
3. Každú exkluzívnu ponuku inzerujeme
prednostne.
4. Robíme si vlastnú fotodokumentáciu,
5. Všetky ponuky domov a bytov majú
pôdorysy.
6. Každému klientovi vypracujeme cenovú
mapu.
7. Každému klientovi posielame pravidelné
informácie.
8. Všetky zmluvy vypracováva právnik.
9. Všetky nehnuteľnosti preverujeme.
10. Všetci klienti sú V.I.P.
Je jedno, akú nehnuteľnosť predávate
či prenajímate. Ku každému klientovi
pristupujeme rovnako a venujeme mu toľko
času, koľko je potrebné. Vysvetlíme Vám
proces predaja nehnuteľnosti a priblížime vám
súčasné podmienky na trhu nehnuteľností.
V prípade záujmu o kúpu nehnuteľnosti sú
pre Vás, vážení klienti, pripravené všetky
potrebné služby spojené s pohodlným
a bezproblémovým prevodom vlastníckych
práv!
Ako prvý krok je potrebné a pre klientov
veľmi dôležité, stretnúť sa u nás v kancelárii
so záujemcom o kúpu nehnuteľnosti na
podpis rezervačnej zmluvy. Táto zmluva
Vám zabezpečí istotu, že kupujúci má vážny
záujem o kúpu, keďže to vyjadrí aj zložením
rezervačného poplatku do depozitu RK. Pri
tejto príležitosti dohodneme všetky potrebné
kroky , ktoré budú nasledovať , ako termín
prevodu, spôsob platby, termín odovzdania
nehnuteľnosti a pod.
Po podpise RZ zasielame právnikom
podklady k vypracovaniu kúpnej zmluvy
alebo zmluvy o budúcej zmluve a návrhu
na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľnosti. Samozrejmosťou je právne
poradenstvo.
Z katastra vyzdvihneme aktuálny list
vlastníctva, uhradíme základný správny
poplatok a pripravíme pre vás odovzdávací
protokol s odpismi všetkých meračov energií.
V prípade potreby zabezpečíme spoľahlivého
znalca na vypracovanie znaleckého posudku.
A nezabudnite, že možno práve Váš dom
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budeme prezentovať v relácii Nové Bývanie
v istej komerčnej televízii, kde sme mali
odprezentovaných už 5 nehnuteľností z
okresu Nové Zámky. Potrebujete poradiť
s predajom Vášho majetku? S dôverou sa
obráťte na našich maklérov, nemusíte nikam
chodiť, prezvoňte nás, my Vám zavoláme
naspäť a dohodneme sa na osobnom
stretnutí v kancelárii alebo u Vás doma!
Našim úspechom bude Vaša spokojnosť a
prejavená dôvera.
Hľadáte si prácu alebo len chcete pomáhať
iným?
Hľadáme ľudí, ktorí majú vysoké ambície a

Ponúkame na predaj veľmi pekný
3-izbový, 74 m2, rekonštruovaný byt V Nových Zámkoch vo
výbornej lokalite sídliska Juh v N.
Zámkoch. Byt sa nachádza na 4/7
poschodí s výťahom.

Info: Cena 56000 EUR.
tel.: 0948170434

chcú viac, ako iba predávať reality!
A pritom nemusia byť iba z odboru
realít. Nám skôr ide o komunikáciu s
klientom.
Pre nezávislých, mlado mysliacich,
aktívnych, dravých ľudí, ochotných
urobiť vždy pre klienta viac ako
očakáva! Pre ľudí, ktorý nepoznajú
slová „nedá sa“ ... Pre tých, pre ktorých
maklérstvo nie je práca, ale vášeň a
majú ju radi.
rozhovor pripravila:
Mgr. Alena JAŠŠOVÁ

Ponúkam Vám slnečný
2-izbový byt 60m2 s balkónom,
v N. Zámkoch blízko centra mesta
N. Zámky na 12/13 poschodí.

Cena 52000 Eur.
tel.: 0907894574
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www.directreal.sk - Nové Zámky
Riaditeľka: Terézia Vassová,
0907894574,
happy@directreal.sk,
www.byty-domy-nove-zamky.sk
Maklérka: Emília Gulyásová,
0948170434,
e.gulyasova@directreal.sk

Ponúkame na predaj 3-izbový
čiastočne zrekonštruovaný byt
blízko železničnej a autobusovej
stanice v N.Zámkoch.
Byt sa nachádza
na 4/5 poschodí s výťahom.

Cena 52000. Eur.
tel.: 0907894574

Na predaj 13 ročný dom
s modernou otvorenou kuchyňou.
Virtuálna prehliadka v tichej
lokalite v N. Zámkoch- terasa,
okrasná záhrada aj garáž.

Cena 153 000 Eur.
tel.: 0907894574

Odborník - farmaceut Vám radí, ako správne užívať lieky

Nebezpečenstvo krvných zrazenín a následnú
embóliu nesmieme podceňovať
Veľmi často počúvame v médiách, že ľudia nečakanie zomrú, pretože u nich vznikla krvná zrazenina,
(veľakrát o nej ani nevedia), následkom toho embólia spôsobí okamžitú smrť. Užívaním ASPYRINU protect
(na riedenie krvi) sa dá predchádzať takémuto nešťastiu. Aké sú účinky tohto lieku, prípadne – aké iné –
liečivá, zmenšujú riziko vytvorenia zrazenín krvi – a tým náhleho úmrtia?
- Na začiatku mojej odpovede by som Vám
rád ozrejmil, čo je to trombóza, embólia a
ako vznikajú, pretože je možné si pomôcť
aj sám a zabrániť tak ich tvorbe, pretože
často základný problém tvorby zrazenín je
spôsobený našou životosprávou a životným
štýlom.
Každý deň sa stretávame so schopnosťou
PharmDr. Štefan Grešák nášho tela zastaviť krvácanie, keď sa
porežeme, poškrabeme, ide o tzv. proces koagulácie , čiže ide o úplne
obyčajný proces. Problém nastáva, keď sa tento proces spustí v tele na
zlom mieste, či už v dôsledku reakcie tela na poranenú stenu cievy,
alebo ako výsledok prevahy koagulačných faktorov. Vtedy sa v cieve
vytvára trombus, ide o hemostatickú krvnú zrazeninu, ktorá sa vytvára
nekontrolovane alebo na nesprávnom mieste. Problémom je, že telo
tento trombus často nestíha rozložiť svojími vlastnými mechanizmami,
a takto vytvorená zrazenina sa zväčšuje následkom neustáleho
zachytávania sa nových krvných doštičiek a červených krviniek. Tento
vytvorený trombus má v podstate dve možnosti, pokiaľ nie je rozložený
telom, buď zväčšuje svoj objem a tak môže upchať cievu, kde sa tvorí,
alebo sa pomocou silnejúceho toku krvi cez zúžený priesvit odtrhne z
miesta vzniku a vtedy z neho vzniká embolus, ktorý prúdi telom ,a keď
sa dostane do cievy s menším polomerom, dochádza k jej upchatiu
a tak embólii. Avšak embólia nemusí byť vždy spôsobená len takto
uvoľneným trombom, môže isť o malé časti tkaniva, rakovinovej
bunky, parazitov, tukových kvapôčok, vzduchových bublín. Embólie
najčastejšie vznikajú v tepnách (artériách) mozgu, končatinách, či
v obličke alebo v inom orgáne, menej časté sú embólie žíl (vén),
najčastejšie ide o žily pľúc. Príčiny vzniku takéhoto stavu je viacero.
Často tvorbe trombov napomáhajú chirurgické výkony, dlhodobejšia
imobilizácia na lôžku, sedavý spôsob života (práca, málo pohybu), alebo
ide o problém tela, a to nedostatok prirodzených látok ,ktoré pôsobia
proti zrážaniu krvi. Za vyššie riziko vzniku trombu sú zodpovedné aj
ďalšie faktory ako vek (nad 40 rokov), obezita, cukrovka, hypertenzia,
hypercholesterolémia, existujúce ochorenie žilového systému,
tehotenstvo, perorálna antikoncepcia, u pacientov s kardiovaskulárnym

ochorením je riziko najväčšie.
Aké sú možnosti prevencie tohto stavu? Okrem nápravy životosprávy,
zvýšenia pohybu je možné telo podporiť aj prírodnými látkami ako je
kurkuma, čoje zmes biologicky aktívnych látok s klinicky potvrdenými
účinkami (zníženie hladiny plazmatického fibrinogénu , zníženie
tvorby tromboxánu TXA2, zníženie oxidácie LDL- cholesterolu),
ktoré sa porovnávajú často s účinkami antitrombotík DETRALEXU,
či santikoagulačnými liekmi ako kyselina acetylsalicylová, warfarín,
indobufén či sulodexid. Z bylinnej ponuky je možné použiť čaj s
bylinkou – komodica lekárska (Melilotusofficinalis) v kombinácii s
pagaštanom konským, kvetu hlohu a s rumančekom. Ako prevenciu na
zlepšenie stavu ciev je možné zaradiť produkty z pohánky. Chemické
látky, ako spomínaná kyselina acetylsalicylová, sa používa hlavne u
pacientov s už ochorením srdca, kde je vysoká pravdepodobnosť vzniku
trombu následkom poruchy krvného systému. V týchto stavoch je táto
látka skutočne nápomocná a často zachraňuje život týmto pacientom.
Pre lepšie pochopenie, prečo sa látka, ktorá je známa svojimi
antipyrtickými vlastnosťami používa na takúto indikáciu, sa pokúsim
vysvetliť. Pri týchto prípravkoch sa používa 100mg liečiva, ktoré pôsobí
len na malom úseku v žile, ktorá vedie živiny z čreva do pečene, kde
zabraňuje tvorbe látok, pôsobiacich na zrážanie krvi. Pri prípravkoch
používaných pri bolestiach či horúčke , obsahujú 500mg účinnej látky,
ktorá sa dostáva do celého tela , kde pôsobí komplexne tým istým
mechanizmom, ale jej výsledok je už iný ako pri nízkej dávke. Jednou z
nevýhod používania tejto látky v danej indikácii je, že sa neodporúča
kombinácia či už s inými látkami proti bolesti (hlavne ibalginom), ktorá
vedie k zlyhaniu účinku kyseliny acetylsalicylovej, alebo k zvýšenému
riziku vzniku gastrointestinálneho krvácania a vredov. Taktiež, ak je
pacient liečený už iným liečivom (napr. warfarínom, heparínom), je jej
použitie kontraindikované a môže spôsobiť zvýšené krvácanie (hlavne
vnútorné krvácanie). Treba si uvedomiť, že najlepšie, ako predísť tvorbe
trombu, či embolu, je dodržovať správnu životosprávu, starať sa o
svoje cievy a o svoje telo. Ak máte problémy s cievami, či patríte medzi
rizikové skupiny, u ktorých sa zvyšuje riziko vzniku trombu, môžete sa
obrátiť s vašimi otázkami ohľadom ďalších možností na nás.

ŽURNÁL
www.zurnaly.sk

z našich obcí...

Tel.: 0903 516 499
email: obecnyzurnal@gmail.com
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Navrhovanie nábytku
Kuchynské linky
VSTAVANÉ SKRINE
Pracovné dosky
Rezanie drevotriesku

!na mieru!

Robme nábytok
spolu

tel.: 031/551 56 66, www.mobelfabrik.sk

