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Mestská
poliklinika
Šurany poskytuje
obyvateľom
širokého okolia
zdravotnú
starostlivosť
už 22 rokov.
Aktuálny
rozhovor s jej
riaditeľkou
Ing. Miroslavou
Križanovou
čítajte na strane 33.

Slávnostné ocenenie ZŠ Mojzesovo-Černík za
prítomnosti ministerky školstva SR Martiny Lubyovej a
podpredsedníčky výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu,
mládež a šport Evy Smolíkovej prevzal starosta obce Ing.
Jozef Čunderlík spolu s riaditeľom školy
PaedDr. Stanislavom Petrášom str.7.

JUDr. Štefan
Harabin
navštívil v
máji okres
Nové Zámky
a besedoval
s občanmi a
starostami
regiónu v
Komjaticiach

Lipová má novú knihu o obci str.3.
Mojzesovo

Rastislavice

Lipová

Jatov

str.30.

Hul

Komjatice
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Neznášam virtuálnych „všemudrcov“,
ktorí chytračia od počítačov

Keď vidím
a počúvam
od známych,
čo všetko sa
dnes deje na
sociálnych
sieťach, ale aj
na internete...
napĺňa ma
to niekedy
smiechom, ale aj
rozhorčením...
Ale - ak sa
„virtuálni
hrdinovia“, ktorí
o všetkom vedia, všetko
videli, počuli, všetko
by robili inak a lepšie,
predháňajú v dobrých
radách..., tak mi je na
„grc“. Prepáčte, že takto
hovorím – ale viem
prečo. Mnohí krikľúni
a „všeodborníci“ si
častokrát totiž nevedia
urobiť poriadok ani
so sebou, svojimi
rodinami, deťmi,
dokonca si nevedia
upratať pred vlastným
domom. A keby ste
pozreli do kuchyne
pani „odborníčky

na všetko“ – ktorá
mudruje na facebooku
a kritizuje všetko – čo
sa dá, videli by ste tri
dni neumytý riad, deti
váru nevideli od nedele
a je piatok a chudák
manžel nepoužil spálňu
a nevykonal manželské
radovánky pekných pár
mesiacov... Najviac totiž
chytračia práve tí, ktorí
nestačia ani na seba.
Aj preto – ja osobne
doslova neznášam
dorozumievanie sa
a vypisovanie si na
sociálnych sieťach....

Podľa mňa, normálny,
realistický človek
potrebuje človeka vidieť,
alebo aspoň počuť.
Zo srdca neznášam,
ak niekto hodnotí a
kritizuje „ z utajenia“.
Tak mi totiž chytračenie
na sociálnych sieťach
pripadá. Osobný kontakt
– alebo telefonát
by som za emailovú
komunikáciu určite
nevymenila. Snáď len –
ako následné doručenie
korešpondencie. Aj
preto, ak hľadám fakty
– radšej sa hrabem
v starých knihách a
spisoch.... milujem vôňu
starých dokumentov
– pravdu histórie....
Niekto povie – „nájdeš
to na internete...“. Áno
– nájdeš, ale už to môže
byť podľa môjho názoru
– tak poprekrúcané –
že to je až iné. Starý
dokument, ktorý držím v
ruke, je konkrétny dôkaz
a „pravda“. Rovnako tiež
nič nenahradí osobný
kontakt s priateľom,

priateľkou – objatie,
ale aj priamy pohľad do
očí. Virtuálna realita je
v poriadku, ak máme
dieťa v zahraničí – alebo
rodiča, a chcem ho
aspoň „cez internet“
vidieť. Ale vypisovať si v
noci emaily s pohárikom
vedľa seba a chytračiť
alebo vyznávať si
lásku s inými, kým váš
partner, dorobený po
celodennej makačke, spí
– je vrcholom cynizmu,
úbohosti, ale najmä
zakomplexovanosti
dotyčného. Ukáž sa a
povedz to zoči voči, to už
je iný level! To zvládnu
len tí, ktorí nepotrebujú
machrovať akurát zo
svojho bytu od počítača,
ale ani sa neskrývajú
za kolektívnu silu
na námestiach, či vo
vyhláseniach, kde
však nefiguruje jediný
konkrétny podpis.
Mgr. Alena JAŠŠOVÁ
šéfredaktorka
0903/516 499
obecnyzurnal@gmail.com
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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.

Ročník III., číslo 2, vyšlo v júni 2018, ďalšie vydanie časopisu bude v októbri 2018. Nepredajné.
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Vážení spoluobčania, čitatelia Žurnálu, milé deti,
v týchto horúcich letných dňoch mi dovoľte vás pozdraviť prostredníctvom ďalšieho vydania
žurnálu. Verím, že ste si už na naň zvykli a tešíte sa na nové informácie, aktuálne správy a
zaujímavosti zo života obcí. Leto je už v plnom prúde, prichádzajú prázdninové a dovolenkové
dni. Niektorí si oddýchnu v zahraničných letoviskách, iní využijú domáce ponuky a ďalší si
zas najlepšie oddýchnu doma, pri práci, v záhradke, so svojimi najbližšími. Nezáleží na tom
kde, dôležité je, aby sme cez leto skutočne načerpali energiu. Leto nám všetkým ponúka veľa
možností, ako tráviť čas v prírode, tak občas zabudnime na pracovný stres, nedorozumenia,
vyjdime si trebárs len za dedinu do okolitej prírody a v myšlienkach sa vráťme do čias, keď sme
si s okolitým svetom viac rozumeli. Dovoľte mi teda, aby som vám všetkým v závere príhovoru
zaželala krásne letné dni plné pohody a deťom radostné prázdniny. Užite si ich, no nezabúdajte pri tom na opatrnosť, aby ste v septembri plní síl a elánu zasadli do školských lavíc. Nás na
obecnom úrade i obecné zastupiteľstvo čaká turbulentné leto, prebiehajú verejné obstarávania
na schválené investičné zámery ešte pre tento rok, a tak aj počas letných mesiacov bude zasadať obecné zastupiteľstvo, aby sme plánované aktivity pre tento rok stihli zrealizovať. V tomto
vydaní žurnálu si pripomenieme podujatia, ktoré sme už tento rok absolvovali a na ktorých
sa mnohí z vás podieľali. Chcem využiť priestor na poďakovanie všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom podieľali na organizovaní a výpomoci pri jednotlivých obecných podujatiach, ktoré
sa v uplynulých mesiacoch uskutočnili. Som rada, že aj nedávno prisťahovaní spoluobčania sa
snažia zoznámiť so zvykmi obce, ale aj jej obyvateľmi. Svoj príspevok do tohto Žurnálu obohatím milou básňou žiakov ZŠ Lipová „Slováčisko“. Prajem pekné a plnohodnotne strávené letné
dni!
Mgr. Tatiana Ölvecká, starostka obce Lipová

Prečo mám rád Slovákov,
mojich milých rodákov?
Čo ma na nich najviac láka?
Predsa nátura Slováka!
Tam, kde Slovák ocitne sa,
jeho pôvod nezaprie sa.
Kde je jedlo, veľa vína,
tam je počuť slovenčina.
Ale Slovák ako repa,
vie sa chytiť kosy, cepa.
A Slovensko – ten môj hrad,
dokáže mať veľmi rád.
Môj starký keď ešte žil,
za Slovensko tiež sa bil.
Aby som sa dobre mal
a Slovák sa zo mňa stal.
Z tvorby žiakov ZŠ Lipová

Lipová má novú knihu o obci
1. mája 2018 je krásny dátum uvedenia knihy umeleckého
fotografa Mariána Mandúcha „Lipová vo fotografii“ do života. Za prítomnosti obyvateľov obce, samotného autora knihy i krstnej mamy Vlastičky Mudríkovej v centre obce bol
prvý čerstvý výtlačok knihy posypaný hlinou z rodnej obce,
kvietkami konárov stromov z lipovských záhrad a pokropený kvalitnou domácou pálenkou našich záhradkárov. Už
viacero rokov sme sa spolu s obecným zastupiteľstvom zaoberali myšlienkou, že naša obec by si po prvej textovej knihe
z roku 2006 zaslúžila aj reprezentačnú publikáciu, ktorá by
obrazom sprevádzala návštevníkov obce a domácim obyvateľom pripomínala, aká je naša obec krásna. Veríme, že táto
publikácia bude sprostredkovateľom kolektívnej pamäti,
aby sa vzťah k minulosti, či láska a hrdosť na súčasnú obec
preniesli aj na budúce generácie. Kniha obsahuje aj výstižnú
báseň z tvorby žiakov ZŠ Lipová s názvom Slováčisko. V
prípade záujmu o kúpu knihy kontaktujte Obecný úrad v Lipovej na tel. č. 035/ 650 70 10.

4 Žurnál z našich obcí

„...časopis, ktorý osloví občana...”

„No ty si ale malý Nezbedko!“

Dovoľte, aby som Vám ho
predstavila: Býva v našej obci Lipová, v útulnej izbičke miestnej
základnej školy. Je ešte maličký,
ale o to radostnejší, otvorený, empatický, veselý, prijíma
všetky nové informácie veľkými
očami a rozdáva lásku rovnako
všetkým! Privítajte... Občianske
združenie Materské centrum
NEZBEDKO!
Naše MC NEZBEDKO založila
mamička 3 krásnych detičiek
Ing. Natálka Martišová v roku
2012 ešte v Nových Zámkoch.
Po presťahovaní na Lipovú

naďalej túto pevnú myšlienka
rozvíjala. V súčasnosti sa NEZBEDKO nachádza v budove ZŠ
Lipová, takže je veľmi úzko spätý
s atmosférou školy, s deťmi, učiteľmi a neustále svoju spoluprácu rozvíjame prostredníctvom
mnohých aktivít organizovanými školou i Nezbedkom.
Vytvárame podnetné tvorivé
prostredie pre hru a duševný
rozvoj pre deti od najútlejšieho
veku, predovšetkým batoľatá vo
veku od 0 do 3 rokov a deti vo
veku od 3 – 6 rokov, aby mohli
hravou formou uskutočňovať

ENERGIA ZBLÍZKA
V ZÁKLADNEJ ŠKOLE LIPOVÁ

Na dva týždne do našej školy zavítala putovná interaktívna výstava o elektrine a energetike ZSE, ktorej cieľom je vzbudiť u žiakov
záujem o danú problematiku a to prostredníctvom rovesníckeho
vzdelávania – žiaci učia žiakov, keď sa na chvíľočku zhostili role
učiteľa a okúsili všetky radosti i strasti tohto povolania či poslania. Lektormi výstavy boli žiaci našej školy. Od 28.5.2018 nás v
rámci projektu Energia zblízka navštívili žiaci z Cirkevnej základnej školy Žofie Bosniakovej v Šuranoch, Základná škola Mojzesovo-Černík, Základná škola SNP 5 Šurany, Základná škola s materskou školou Bánov a Materská škola v Lipovej. Prostredníctvom
rovesníckeho vzdelávania žiakom naši lektori priblížili otázky o
energetike a elektrickej energii, hľadania alternatívnych zdrojov
energie, bezpečného zaobchádzania a šetrenia s elektrickou energiou a ešte omnoho viac. Nezabudli sme sa ani popýšiť programom Zelená škola, v rámci ktorého sme zrealizovali množstvo
aktivít a skrášlili okolie našej školy. Pri spoločnom občerstvení
z našej vlastnej záhradky sme žiakov previedli kvízom otázok z
oboch projektov, pri ktorých sme si navzájom overili získané poznatky. Na záver tohto projektu odmenila riaditeľka školy našich
lektorov a vyhlásila aj tých naj, ktorých si zvolili žiaci z hosťujúcich škôl.

voľné alebo organizované aktivity zamerané na vznik prvých
sociálnych vzťahov a rozvíjanie
pohybových schopností, rozvíjať
fantáziu a tvorivé myslenie, podporovať v deťoch kamarátstvo a
dobroprajnosť voči rovesníkom.
MC uskutočňuje rôzne podujatia. Z tých nedávnych podujatí

spomeniem jednu milú akciu
„Míľa pre mamu 2018“ , ktorú
sme organizovali spolu so žiakmi ZŠ Lipová. Podujatie venované ku Dňu matiek má medzinárodný charakter a aj keď nás
búrka vyhnala z akcie, podarilo
sa nám spojiť 127 ľudí a pripojiť
sa k medzinárodnému číslu 29
472 nadšencov rodiny.
Ing. Tatiana Uhríková
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Zo života obce Lipová...

1. sväté prijímanie

Deň matiek

Deň detí

tablo - lúčia sa deviataci

Stavanie mája
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V Lipovej vysádzame lipky...

Lipová. Príroda, rodina, srdečnosť ľudí. Názov obce, na ktorý sme
mimoriadne hrdí. Veď je odvodený od národného stromu Slovákov
(údajne ženskej časti) – lipy. Tej mužskej vraj patrí dub. Až po prečítaní v literatúre som si uvedomila, že srdcovitý lipový list nosíme v
občianskych preukazoch a pasoch a takmer všetci máme radi sladký
lipový čaj. Napriek názvu našej obce lipy v našej obci chýbajú. Nejako
sme túto skutočnosť ani nevnímali. Ale pozorné oko lipovských
záhradkárov to postrehlo, a tak sa zrodila ďalšia forma dlhotrvajúcej
spolupráce predsedu SZZ Ing. Jakubeka a našich záhradkárov a do Lipovej priniesli prvých 400 vlastnoručne nakopaných sadeníc lipy malolistej z Prešova, kde Ing. Jakubek žije. Chceme touto cestou poďakovať jemu i našim obetavým záhradkárom J. Kúkelovi, D. Mikulcovi, J.
Kočišovi a S. Mikulcovi. Dve lipky sme symbolicky vysadili do centra
obce a tie ostatné vysadili záhradkári spolu so seniormi, chlapcami z
Lipky a deťmi v škole i v okrajových častiach obce, taktiež si našli svoje miesto u včelárov i občanov, ktorí si chceli lipky vysadiť vo svojich
záhradách. Na jeseň budeme pokračovať s výsadbou v Ondrochove,
zatiaľ sú sadenice opatrené v škôlke starých odrôd.

V obci máme aj farmu danielov...
Keď náhodou prechádzate cez Lipovú a spýtate sa hociktorého obyvateľa obce na
farmu danielov, každý vás ochotne usmerní a čaká na vás krásny pohľad, ktorý poteší najmä detské očká. Na udržiavanom zelenom pozemku obklopenom agačmi
sa pasie, preháňa či oddychuje viac než 30 danielov. Majú vynikajúce podmienky, pretože agačový les vytvára dostatočnú vlhkosť a tieň na dvoch pasienkoch.
Majitelia farmy Jakabovičoví dokrmujú tieto zvieratá špeciálnym granulovaným
jadrom, ale radi si pochutnajú na zelenej pastve, jabĺčkach či mrkve. Pri návšteve
farmy sa nám podarilo odfotografovať parožie, ktoré zhadzuje táto vysoká zver
do konca mája. Farma už oslavuje 10 rokov od svojho vzniku a je mimoriadnou
zaujímavosťou v našej obci.

Spoločenská kronika
obce Lipová

od februára – do júna 2018
Narodili sa:

Daniel Barai Mikulec.......................................................júl 2017
Dušan Martin Bohdal................................................marec 2018
Denisa Chudá...................................................................jún 2018
Denis Ďúran.....................................................................jún 2018

Uzavreli manželstvo:

Peter Farkaš – Alica Laurová...................................február 2018
Marian Koco – Petra Pečimúthová..........................marec 2018
Juraj Ďúran – Andrea Uhríková................................. apríl 2018
Peter Ďúran – Anna Kajanovičová........................... apríl 2018
Ing. Michal Halomi – Bc. Andrea Poláková................máj 2018
Matúš Ďúran – Eva Sochorová ....................................máj 2018
Ing. Peter Ágh – Klaudia Homolová............................máj 2018
Milan Kajanovič – Katarína Šebíková..........................máj 2018

Opustili nás:

Angela Ďurinová.................................................... † marec 2018
Vít Ondrušek........................................................... † marec 2018
Anna Živáňová........................................................ † marec 2018
Juraj Uher................................................................... † apríl 2018
Rozália Ikrényiová.......................................................† máj 2018
Helena Čičmanová..................................................... † máj 2018
Mária Harciníková......................................................† máj 2018
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Ministerstvo školstva SR ocenilo
Základnú školu Mojzesovo-Černík
Významným okamihom pre našu Základnú školu Mojzesovo-Černík školu bolo tohtoročné ocenenie Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR na základe výsledkov športovej
činnosti. Slávnostné ocenenie ZŠ Mojzesovo-Černík za prítomnosti ministerky školstva SR Martiny Lubyovej a podpredsedníčky výboru NR SR pre vzdelávanie,
vedu, mládež a šport Evy Smolíkovej
prevzal starosta obce Ing. Jozef Čunderlík spolu s riaditeľom školy PaedDr.
Stanislavom Petrášom. Týmto ocenením
získala škola športové vybavenie v hodnote viac ako 4 700 eur od Národného
športového centra v Bratislave.
-R-

Budeme mať novú knihu o Mojzesove
Predstavujeme Vám
novú knihu
o Mojzesove, ktorej
autorom
bude pán
Ing. Marián
Manduch.
o Pán inžinier, je to
Vaša prvá
kniha, alebo ste už v minulosti napísal nejaké knižné diela?
- Nie, nie je to moja prvá kniha, je to už
približne v poradí asi nejaká jedenásta.

o Kedy ste začali na nej pracovať?
- Publikáciu „Mojzesovo” som začal robiť asi pred štyrmi rokmi. Zbieral som
historické fotografie od občanov, čo
trvá až dodnes. Začal som fotografovať
krásy Mojzesova a všetky akcie, ktoré
sa konali v obci. Boli to akcie kultúrne,
športové, slávnosti pri rôznych príležitostiach, rozvoj a budovanie obce.
o Kto s Vami spolupracoval na spracovaní tejto knihy?
- Odborníkom zo SAV v Nitre som zadal
spracovanie archeológie, prírody a dejín - stredoveku.
o Od čoho alebo od koho ste sa ,,odrazil’’ pri písaní knihy?

- V minulosti už bola vydaná kniha o našej obci. V predchádzajúcej publikácii
od Márii Vyvíjalovej bola dobre spracovaná história a preto bude použitá aj
v tejto mojej novej verzii ,,Mojzesovo’’.
o Prezradíte nám aspoň niečo z jej
obsahu?
- V jednotlivých kapitolách knihy napr.
šport, školstvo, kultúra, náboženský život, tradície, osobnosti obce, spoločenské organizácie a pod. bude zachytená
minulosť, ale najviac informácií bude
hlavne zo súčasnosti.
o A ako bude kniha približne vyzerať?
- Kniha by mala mať približne okolo 250 až 300
strán vo formáte A4, bude
viazaná, plnofarebná a
vytlačená na kriedovom
papieri.
o Kedy by sme sa mohli
na ňu tešiť?
- V blízkej budúcnosti
by sa mala kniha uviesť
do života a následne ponúknuť našim občanom.
Nechajte sa prekvapiť.
pýtala sa:
Marcela Komáromyová

8 Žurnál z našich obcí

„...časopis, ktorý osloví občana...”

Predstavujeme Materskú školu Vlnka – Mojzesovo,
hovoríme s riaditeľkou Kvetkou Melichárkovou.
tejto školy. Materská škola sa
presťahovala do
nových priestorov
v Základnej škole
Mojzesovo-Černík.
Zriaďovateľ obce
Mojzesovo, starosta
Ing. Jozef Čunderlík, počas letných
prázdnin zriadil
prekrásne priestory pre pobyt detí
v materskej škole.
Na deti čakali triedy
s novým nábytkom,
hračkami, s kopou
učebných pomôcok
a samostatným
Kvetka Melichárková, riaditeľka MŠ
dvorom plným stromov, spevu vtákov
o Pani riaditeľka, aké boli
a zvieratiek z okolia polí
začiatky materskej školy
a rieky.
v obci Mojzesovo a koľko
o Po kom alebo po čom
detí ju navštevovalo?
v súčasnosti nesie názov
- História materskej školy
nová materská škola a koľv našej obci sa začala písať
ko detí ju momentálne
prvého decembra v roku
navštevuje?
1952. S počtom 37 detí bola
- Materská škola sa nachávytvorená trieda v jednej
dza v tesnej blízkosti rieky
z miestností učiteľského
Nitra, čo nás viedlo k tomu,
bytu. O rok neskôr deti naaby sme jej dali meno Vlnvštevovali materskú školu
ka . Výchovno-vzdelávací
v Národnej škole, kde jej
proces prebieha v súlade
bola zriadená trieda. Patroso Štátnym vzdelávacím
nát nad ňou mali pionieri
programom pre predprimárškoly. V školskom roku
ne vzdelávanie v materskej
1963/64 sa materská škola
škole a je rozpracovaný
presťahovala do priestorov
v školskom vzdelávacom
bývalého MNV, kde bola až
do roku 1970,kedy
sa vrátila naspäť do
zrekonštruovaných
priestorov Národnej
školy. V kronikách
je možné dozvedieť
sa, že deti radi navštevovali MŠ. Zažili
veľa zábavy, našli si
nových kamarátov,
naučili sa veľa pesničiek, každý deň na
nich čakali hračky
a nové dobrodružstvá. Svedčil o tom aj
počet detí, ktoré ju
navštevovali.
o A ako je to s materskou školou
v obci teraz? Čo
všetko sa zmenilo?
- 30. jún 2014 bol
posledným dňom
pre deti v budove

programe- Vodník Vševedko. Má dve triedy: triedu
Rybiek a triedu Žabiek. Triedu Rybiek navštevuje 22 detí
a triedu Žabiek 20.
o Na čo konkrétne sa Vlnka
zameriava? Mohli by ste to
bližšie popísať?
- Pohyb pre deti v predškolskom veku je neoddeliteľnou súčasťou zdravého
štýlu, preto sa zameriavame
na rozvíjanie a upevňovanie
telesnej zdatnosti a výkonnosti detí a s tým súvisiace
upevňovanie vôľových
vlastností a prosociálneho
správania. Aktivity,
ktoré podporujú
naše zámery, sú turistické vychádzky
do okolia rybníka,rieky Nitra, vinohradov,
vychádzky cez polia,
športové aktivity,
aktivity na snehu,
pobyt na dvore. Prostredníctvom sponzorov, rodičov, spolupráce s OÚ obce
Mojzesovo, neustále
dopĺňame učebné
a nádvorné pomôcky - veľká drevená
loď s preliezkami,
hojdačky, dopravný
chodník na rozvíjanie psycho-motorických a dopravných
spôsobilostí. Nedá
sa mi nespomenúť

i pomoc rodičov, pána Pečimútha, Krajčoviča, Valenta,
Chovanca, Hlinku, pani
Jurčinovej, Komáromyoveja Buranskej. Veľká vďaka
patrí starostovi obce, pánovi
Ing. Jozefovi Čunderlíkovi,
ktorý je vždy ochotný nám
pomôcť.Jeho zásluhou
a vďaka sponzorskému
daru pána Ing. Jána Teplana
máme spomínaný dopravný
chodník a čoskoro na školskom dvore pribudne krásny nový drevený domček na
úschovu hračiek, kolobežiek
a odrážadiel.
o Je pravda, že nová škôlka patrí medzi najkrajšie
a najvybavenejšie v okolí... Prezraďte, aké rôzne
aktivity čakajú na detičky
počas celého roka, ktoré
by sa chceli v budúcnosti
do škôlky prihlásiť?
- Ochrana prírody patrí v súčasnom stave znečistenia
našej planéty k prioritám.
S deťmi separujeme odpad,
nabádame ich ekologicky
myslieť a správať sa zodpovedne. Využívame rôzny
odpadový materiál na
skrášlenie dvora. Turistické
vychádzky majú v sebe
zahrnuté prvky environmentálnej výchovy na rozvíjanie
prírodovednej gramotnosti.
Prostredníctvom digitálnych
edukačných programov
a zážitkového učenia, dáva-

Žurnál z našich obcí
me deťom príležitosť poznávať prírodné javy a samostatnému hľadaniu informácií.
Popri napredovaniu moderných technológií, nezabúdame deťom vštepovať lásku
k ľudovým tradíciám, ktoré
majú v našom regióne a obci
trvalé korene – pálenie Moreny,tvorivé dielne,pečenie
perníkov,vianočná besiedka,
výstava ovocia a zeleniny,
fašiangové slávnosti, stavanie mája, beseda s miestnym
košíkárom, posedenie pre
dôchodcov, oslavy Dňa matiek. Pripomíname si i svetové dni: Deň Zeme, Deň
stromov – sadenie stromčeka, Deň vtáctva – návšteva
sokoliarov, mobilné Planetárium, Deň vody. Pobyt
v materskej škole majú deti
spestrený aj divadelnými
predstaveniami. V spolupráci
s OÚ organizujeme každý
rok celodenný výlet – Za
krásami Slovenska. Navštívili
sme Bratislavu, Banskú Štiavnicu, - Nový Zámok, kaštieľ
- Svätý Anton, Revište. MDD
sme oslávili s deťmi v spolupráci s OÚ Mojzesovo v
Tropikáriu v Budapešti.
o Čo ešte všetko deti u vás
absolvujú, kým sa z nich
stanú prváci?

„...časopis, ktorý osloví občana...”

- Úlohy a ciele edukácie
plníme za pomoci vnútroškolských projektov:
Ruka v ruke s prírodou,
Kruháčik, Vodníček žije
zdravo. Kladieme dôraz na
dobrú spoluprácu so zriaďovateľom, s rodičovským
združením a Radou školy.
V rámci rozvíjania environmentálnej výchovy s deťmi
bádame, uskutočňujeme
rôzne pokusy a skúmame.
Deti majú veľmi rady tieto
činnosti, rady experimentujú a formou zážitkového
učenia sa dokážu lepšie
sústrediť na danú činnosť.
V našej materskej škole deti
prostredníctvom edukač-

ných aktivít podporujeme
environmentálnu gramotnosť, ktorá sa stáva súčasťou
kultúry, spoločnosti a takého
spôsobu života, v ktorom
ľudské šťastie nie je postavené na stúpajúcej hmotnej
úrovni, ale na harmónii žitia
človeka s prírodou. Dieťa po
absolvovaní našej materskej
školy je pripravené na vstup
do základnej školy a na ďalší
aktívny život v spoločnosti.
Vzdelávanie v materskej
škole smeruje k osvojeniu
všeobecného vzdelania
a poskytuje základné predpoklady pre všeobecné
vzdelávanie na nasledujú-
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cich stupňoch vzdelávania.
Dieťa, ktoré absolvuje našu
materskú školu, disponuje
štandardnými charakteristikami školskej spôsobilosti.
Momentálne sa prváčikmi
stane 16 detí, ktorým chystáme rozlúčkovú slávnosť
29. júna 2018.
Personálne obsadenie školy:
riaditeľka – Kveta Melichárková, pedagogickí zamestnanci: Bc. Hana Stuchlá,
Bc. Soňa Červená, Bc. Soňa
Mariňáková, školníčka:
Emília Mikulcová, kuchárka:
Katarína Šimonová.
pripravila:
Marcela Komáromyová

Mojzesovčania budú môcť využívať rýchlejší internet

Približne pred mesiacom sa v obci Mojzesovo zrealizovala výstavba dôležitého uzla
DSL služieb, ktorý poskytuje rôzne služby
zákazníkom. Doteraz využívali Mojzesovčania internet a telefonické hovory prostredníctvom DSL uzla v Černíku. To už je ale
minulosťou. Nový uzol DSL služieb, ktorý sa
vybudoval v areáli obecného úradu a kultúrneho strediska v Mojzesove, sľubuje nielen
rýchlejší internet, ale i kvalitné pripojenie
Magio televízie cez pevnú telefónnu linku.
Viac informácií o tejto službe nám poskytol
realizátor tejto myšlienky Ing. Marián Vrták.
o Čo pre obyvateľov Mojzesova vlastne

znamenalo vybudovanie tohto uzla DSL
služieb?
Vybudovaním DSL uzla sa výrazne znížili
vzdialenosti k jednotlivým bytom, a teda
k zákazníkom. Sú veľmi podstatné z hľadiska kvality a rýchlosti poskytovaných
služieb. Napríklad z troch kilometrov bude
vzdialenosť zmenšená na maximálne jeden
kilometer a v mnohých prípadoch bude
ešte menšia, čo bude mať pozitívny vplyv na
zvýšenie rýchlosti internetového pripojenia.
Doteraz sme fungovali na rýchlosti 5 Mb/s,
po novom by to malo byť už 30 Mb/s, čiže
ide o šesťnásobný nárast rýchlosti.
o Budú môcť využívať Mojzesovčania aj
nejaké ďalšie služby?
Áno, pokiaľ ide o sledovanie TV programov,
ľudia mali možnosť využívať Magio televíziu doposiaľ iba prostredníctvom satelitu,
pretože dĺžka od DSL uzla z Černíka do Mojzesova bola nevyhovujúca. Teraz bude mať
drvivá väčšina domácností možnosť pripojenia cez pevnú telefónnu linku, vďaka čomu
sa nemusia obávať rušivých vplyvov a výpadkov, ako tomu je pri satelitnom vysielaní
v prípade búrok a nepriaznivého počasia.
Toto je ďalšia z výhod umiestnenia DSL
uzla v našej obci. Okrem toho bude možné
využiť i službu Triple Play, čo sú v podstate
hlasové služby, internet a televízia v jednom

balíku, ide teda o kompletný balík služieb.
o Kto všetko stál za myšlienkou zefektívniť takéto služby pre občanov?
Vyplýva to z toho, že Slovak Telekom sa
zaviazal, že pokryje celé Slovensko vysokorýchlostným internetom. Výberu obce som
trochu dopomohol ja s mojím vedúcim Ing.
Pavlom Hornákom. Overili sme si situáciu
v našej obci a zistili sme, že je vyhovujúca
pre výstavbu tohto nového zariadenia. Uzol
sa pripojil optikou do siete Slovak Telekomu
a 6. júna už boli klienti presmerovaní z Černíka na tento DSL uzol v Mojzesove. Zákazníci majú momentálne zakúpenú určitú
rýchlosť, no už za pár dní sa služba dostane
verejne do predaja a obchodníci budú mať
možnosť predávať zákazníkom tieto služby
na vyšších rýchlostiach a samozrejme ich
o tom budú informovať aj telefonicky. Ak
niekto povie, že chce mať rýchlejší internet,
fyzicky sa v domácnosti u zákazníka nič
nezmení, prekonfiguruje sa iba router na
vyššiu rýchlosť.
o A na záver, na koho sa môžu záujemcovia o túto službu obrátiť?
Záujemcovia môžu ísť klasickou cestou cez
T-centrá, alebo sa môžu obrátiť priamo na
mňa. Rád pomôžem.
pýtala sa: Mária Májeková
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Obec Rastislavice

Vážení spoluobčania,

leto je čas oddychu a relaxu, leto je čas strávený s rodinou a priateľmi, ale aj
čas rôznych výletov, návštev, dovoleniek a školských prázdnin. S tým je spojené aj obdobie väčšieho počtu úrazov a nehôd. Dovoľte mi preto zaželať nielen
občanom Rastislavíc, ale všetkým priaznivcom našej obce, aby ste prežili letné
mesiace v zdraví a pohode. Prajem vám, aby ste si užili letné dary prírody a
aby ste si leto pamätali ako zdroj radosti a sily. Ďakujem všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom podieľali na organizovaní a výpomoci pri jednotlivých
obecných podujatiach a brigádach, ktoré sa v uplynulých mesiacoch od posledného vydania Žurnála z našich obcí uskutočnili. Vážim si ochotu aktívnych spoluobčanov, ktorým záleží na rozvoji našej obce a na zlepšovaní života
v nej. Verím, že oddýchnutí po lete znovu priložia ruku k dielu, čiže k rozvoju
Rastislavíc a všetci súdržne budeme pokračovať v zdokonaľovaní nášho životného priestoru, aby u nás bola radosť žiť.
Miroslav Juhász, starosta obce Rastislavice

Májové slávnosti v Rastislaviciach
„Ľudia! Hľadajme to, čo nás zblíži. To, čo nás spája, nie to, čo nás kríži. Kto tebe dobre, ty jemu tiež.
S ním zdieľaj žiale a s ním sa teš. Hľadajme ľudia!
Málo je jeden! Nestačia dvaja!
Hľadajme všetci to, čo nás spája. Veď to, čo robíme,
robíme pre nás. Nemôžeme sa preto nenájsť.“
Tieto slová zazneli na úvod tradičných Májových
slávností v Kultúrnom dome v Rastislaviciach, ktoré
sú oslavou príchodu jari, života a priateľstva a už po
štvrtý krát ich zorganizovala obec Rastislavice v sobotu 26.mája. A tak ako sa v básní hovorí, v miestnom
kultúrnom dome sa našli ľudia, ktorých spája nielen
priateľstvo, ale aj život v jednej dedine a spolupatričnosť k nej. Veď len na samotnej príprave slávností
sa podieľalo viac ako 15 dobrovoľníkov. S úsmevom
na perách a v dobrej nálade varili guláš, pripravovali
zabíjačkové špeciality, chystali sedenie a stany, alebo
nacvičovali program. Len aby pripravili akciu, ktorá poteší a hlavne, ktorá ľudí spája. Májové slávnosti
začali oficiálnym programom, v ktorom vystúpil spevácky súbor Rastislavická konopa. Ten oslavoval prvý
rok existencie, čo bolo na ich spontánnom speve aj
počuť. Radosť zo spevu sa prejavila aj v ich pásme
„Rodná zem“, kde ako sólisti zažiarili manželia Čačaní a mladá speváčka z Poľného Kesova Dominika
Suliková. Spestrením programu bolo vystúpenie detského folklórneho súboru Mladosť z Komjatíc. Jeho
malí členovia pod vedením Martiny Kelemenovej zatancovali a zaspievali tradičné piesne a tance z tohto
regiónu. Komjatický súbor má vyše 50-ročnú tradíciu
a jeho členmi v minulosti boli aj deti z Rastislavíc. Tí,
dnes už ako dospelí ľudia, si pri vystúpení Mladosti
zaspomínali na svoje detstvo. Svojim programom sa
však nedali zahanbiť ani deti zo ZŠ s MŠ Rastislavice a pestrosť ich vystúpení roztlieskala celú sálu.
Hosťami programu boli sympatické slečny - Liu´s ladies z Nových Zámkov, ktoré zaujali svojou hip-hop
choreografiou. Na záver programu zaspievala opäť
Rastislavická konopa a pán starosta Miroslav Juhász
poďakoval sponzorom a všetkým, ktorí sa podieľali
na organizácii Májových slávnosti. Po oficiálnej časti sa hostia aj účinkujúci presunuli do parčíka vedľa
kultúrneho domu, kde už na nich čakalo bohaté občerstvenie, chutný guláš, príjemné jarné počasie. O
dobrú náladu sa postarali slovenské ľudové piesne v
podaní Rastislavickej konopy.
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Členky Rastislavickej konopy so spisovateľkou
a moderátorkou

Stretla som dobrých ľudí... Máriu Ďuranovú a Janku Hospodárovú
„Každý deň stretnúť človeka, to stačí... Deň, v ktorom
nestretneš ho, stratený je.“
Týmito slovami sa nám
prihovára básnik Ján Kostra
vo svojej básni „Každý deň
stretnúť človeka“. Sú to slová
naoko udivujúce, ba až zarážajúce. Je zvláštne počúvať o
tom, že by stretnutie s človekom malo byť takým dôležitým. Áno, je to dôležité. Len
možno básnik mohol dopísať
jedno podstatné slovíčko...
dobrého.. Každý deň stretnúť
dobrého človeka, to stačí...
Mne stačilo rozprávať sa so
známymi ženami spisovateľkou Máriou Ďuranovou
a moderátorkou Jankou
Hospodárovou pár hodín a
viem, cítim, že sú to dobrí
ľudia. Janka priam anjelsky pôsobí na svoje okolie
svojou jemnou charizmou,
usmievavou tvárou, empatiou nielen k ľuďom, ale aj
ku zvieratám, skromnosťou
a správnymi názormi. Mária
zasa sympatickým zjavom a
nenútenosťou si získa a očarí
vari každého. Môj rozhovor
s nimi bol súčasťou besedy
pri príležitosti mesiaca kníh
v obci Rastislavice. Rozprávanie troch blondínok možno miestami pripomínalo
úsmevné vtipy neviem prečo
narážajúce na farbu vlasov,
akoby tá určovala rozsah
mozgovej kôry, ale to nejdem
rozoberať. Verím, že prítomní
diváci si odniesli aj ponaučenie a múdre myšlienky, ktoré
počas besedy v Kultúrnom
dome v Rastislaviciach
zazneli. Chcem vám priblížiť
obe žienky, aby ste pochopili,

prečo o nich spievam ódy.
Janka Hospodárová je mediálne známa osoba, ktorá
je už vyše dvadsať rokov
tvárou televízie Markíza.
Netvrdím, že ju poznám
dokonale, podávam vám len
svoj dojem z nej. Kariéra
tejto sympatickej blondínky
sa začala v zábavno-súťažnej
relácii Tivoli, prešla rôznymi
reláciami, a dnes moderuje

natáčaní Šťastného domova,
býva smutná a často máva
slzy na krajíčku. Hlavne keď
vidí, v akých otrasných podmienkach vyrastajú deti. Nie
je náročná, ani nepôsobí namyslene, aj keď by to človek
od „hviezdy“ (ako sa zvykne
hovoriť známym ľuďom) očakával. Je veľkou milovníčkou
zvierat. Najradšej by pomohla všetkým opusteným

Starosta Rastislavíc odovzdáva kvety
Márii Ďuranovej a Janke Hospodárovej
Športové noviny a Šťastný
domov. Ako priznala, je
polovičná východniarka a
má dosť temperamentu na
zvládanie rôznych rolí a úloh,
do ktorých sa v rámci svojej
práce dostáva. Prezradila na
seba aj to, že pri stretnutiach
s rodinami, ktoré sa ocitli v
neľahkej životnej situácii pri

psom a mačkám, čo však
nie je v jej silách. Sama má
psíka, dve mačky a dokonca
aj koňa. Janka je ambasádorkou projektu Spájame sa pre
zvieratá, čo je projekt pomoci
pre zvieratká bez domova v

rámci celej SR. Okrem toho
spolupracuje s organizáciami
Pes v núdzi, Majme srdce a
pod. Je spoluzakladateľkou
nadácie pre zvieratá Niki a
Steffi.
Mária Ďuranová pochádzajúca z Kysuckého Nového
mesta je autorkou úspešných
trinástich románov pre ženy.
Ale mali by ich čítať aj muži,
aby aspoň trošku pochopili
ženskú dušu. Na tomto sme
sa zhodli všetky tri. Aj na
tom, že žiaľ doba je taká, že
„Peniaze sú všetko“, čo je aj
názov jedného z Máriiných
románov. Keď sa povie „spisovateľ“, človek si predstaví
tajuplnú osobu, nedostupnú a
opradenú fantáziou. Mária je
pravý opak, aj keď tej fantázie
má nadostač. Dôkazom sú jej
knihy, ktoré patria do kategórie „nedá sa od nich odtrhnúť“ a každá je osobitá a iná.
Je radosť sa s ňou rozprávať,
nemá problém hovoriť či už o
pisateľskej kariére, alebo aj o
súkromí a svoje názory predkladá otvorene a rozumne.
Jej najnovší román sa volá
„Rebrík do kurína“. Možno
zvláštny názov, ale autorka
nám to vysvetlila jednoducho: „Aj život je ako rebrík do
kurína. Príliš krátky a často
špinavý.“
Stretnúť dobrého človeka
je šťastím. Ja som to šťastie
mala. Stretla som ženy,
ktoré ma obohatili a prinútili
zamyslieť sa. A deň, kedy
som ich stretla nebol vôbec
strateným.

texty do prílohy pripravila: Mgr. Mária Derďaková
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Žurnál z našich obcí

V Rastislaviciach založili základnú organizáciu
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

Zakladajúca schôdza ZO SZPB

Spevácky súbor Rastislavická konopa
spieval pri pamätníku v Kameníne

Oblastný predseda Jozef Marunič
odovzdáva členské preukazy

V máji sa v Rastislaviciach konala zakladajúca schôdza Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Táto organizácia je občianskym
združením, ktorého poslaním je boj proti extrémizmu,
obrana demokracie a sociálnej spravodlivosti a snaha
o zachovávanie mieru. Nestalo sa tak náhodou. Založeniu tejto základnej organizácie v Rastislaviciach
predchádzalo každoročné uctievanie si 29.marca dňa oslobodenia obce počas 2. svetovej vojny. Okrem
toho, filozofiou vedenia obce je zachovávanie tradícií a
historických odkazov predkov. Ďalším dôvodom bolo,
že v Rastislaviciach ešte žijú pamätníci na vojnu, alebo ich potomkovia, ktorí poznajú vojnu z rozprávania
svojich príbuzných. Dokonca starý otec starostu obce
Miroslava Juhásza bojoval vo vojne a preto uvítal založenie ZO SZPB s nadšením. Predsedníčkou ZO SZPB
Rastislavice sa stala Mária Ferusová, ktorá je zároveň
vedúcou speváckeho súboru. Schôdze sa okrem starostu Miroslava Juhásza, zúčastnil aj tajomník Oblastného výboru SZPB v Nových Zámkoch Jozef Marunič,
ktorý odovzdal členské preukazy členom a oboznámil
ich s náplňou práce zväzu a jeho cieľmi zakotvenými
v stanovách. Zakladajúcej schôdzi predchádzala účasť
speváckeho súboru Rastislavická konopa, ktorej všetci
členovia sa stali protifašistickí bojovníci, na oslavách
víťazstva nad fašizmom v Štúrove a Kameníne. Tu
zaspievali nielen slovenské partizánske piesne, ale aj
neodmysliteľnú „Kaťušu“ v ruštine, čo nadšene ocenil zástupca Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku a všetci hostia z Ruska. Tí prišli na oslavy ako
potomkovia padlých vojakov, pochovaných na veľkom
vojenskom cintoríne v Štúrove, kde sa oslavy konali.
Starosta Miroslav Juhász si v mene Rastislavíc uctil
obete vojny slávnostným položením venca vďaky a
druhý veniec položil k pamätníku v obci Kamenín,
kde sa uskutočnila najväčšia tanková bitka na území bývalého Československa. Aj takéto spomienkové
slávnosti bude mať v pláne práci novozaložená organizácia SZPB v Rastislaviciach. Veríme, že bude aktívnou zložkou spoločenského života v obci.

Rastislavická konopa na oslavách v Štúrove
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Rastislavickí stolní tenisti žnú úspechy
Iba dva roky existuje v Rastislaviciach
Stolnotenisový klub a za ten krátky čas
už dosiahli jeho členovia nielen výborné umiestnenia na turnajoch doma aj v
zahraničí , ale dokonca sami na domácej
pôde zorganizovali úspešný turnaj.
Klub tvorí desať stálych dospelých členov
a päť členov do 18 rokov. Tréningy detí
vedie Vladimír Škandík, ktorý má
veľkú zásluhu na dobrých výsledkoch mládeže. Chlapci majú za
sebou niekoľko úspešných turnajov s
medailovými umiestneniami. Medzi
„ťahúňov“ patria Sebastián Škandík,
Marko Durza a Lukáš Szorád. Všetci
traja sú šikovní, ale najtalentovanejší
sa javí malý Sebastián, ktorý získava
najlepšie umiestnenia. Na turnaji v
Cabaj – Čápore v marci tohto roku sa
umiestnil na druhom mieste a Marko
Durza si tu vybojoval štvrté miesto.
Už o dva týždne neskôr na turnaji v
Bolerázi Sebastián Škandík nenašiel
premožiteľa a stal sa víťazom. V apríli
hrali chlapci v Nitre, kde získal Sebo
striebornú medailu, Lukáš Szorád
bronzovú a Marek Durza skončil na
piatom mieste. Úspešný bol rastislavický stolnotenisový dorast aj v susednom
Rakúsku, kde malý Škandík zvíťazil a
jeho otec a tréner v jednej osobe obsadil v kategórii dospelých druhé miesto.
Marko tu získal pekné štvrté miesto.
Koncom apríla sa zúčastnili 8. ročníka

Memoriála Jána Paščáka v stolnom tenise
v Poľnom Kesove. Sebastián Škandík
tu získal strieborný pohár vo svojej
kategórii. Úspešní boli aj Marko Durza
a Lukáš Szorád, ktorí sa umiestnili na
popredných miestach. Dospelí členovia
klubu sa zúčastnili turnajov v Šintave a
Ivanke pri Nitre. Tí však najväčší úspech

dosiahli zorganizovaním 2. ročníka
Veľkonočného stolno-tenisového turnaja
v Kultúrnom dome v Rastislaviciach
koncom marca 2018. Bravúrne ho zvládli
hlavne členovia výboru: Ján Illéš, Vladimír Králik, Vladimír Škandík a Miroslav
Kuric ml. Pomáhali im aj ostatní členovia
a všetci si súťažne aj zahrali. Spolu hralo

27 neregistrovaných „ping-pongistov“ z
Ivanky pri Nitre, Komjatíc, Branču, Šale,
Cabaja a Nitry. Po namáhavých zápasoch
všetkým dobre padlo posilnenie v podobe chutného gulášu, ktorý navaril Michal
Janík. Okrem toho sa podávali zákusky,
šišky, káva a bufetové občerstvenie. V sále
vládla priateľská, ale postupne vo finále
aj napínavá atmosféra. Organizátori môžu byť spokojní s priebehom
turnaja, pretože si ho pochvaľovali
všetci účastníci. Víťazmi sa stali hráči:
Milan Daniš (3.miesto), Ján Klempa
(2.miesto) a Milan Plaucha (1.miesto).
Tento rok čaká Stolnotenisový klub z
Rastislavíc ešte jedna výzva v podobe zorganizovania prvého ročníka
medzinárodného detského turnaja do
18 rokov, ktorý sa uskutoční koncom
leta. Z oboch turnajov plánujú vytvoriť
tradíciu a ich kvalitu posúvať stále
vyššie. „O našich uskutočnených ale
aj plánovaných akciách sa môžete
dozvedieť na sociálnej sieti na stránke
Stolnotenisový klub Rastislavice, ale
aj na obecnej webovej stránke. Sme
veľmi radi, že sa nám našim pôsobením
na turnajoch darí pozitívne zviditeľňovať
obec Rastislavice, náš klub a našich talentovaných členov. V tejto snahe nepoľavíme a veríme že aj ďalší priebeh roka 2018
nám prinesie množstvo stolnotenisových
úspechov“, hovorí predseda klubu Mgr.
Ján Illéš.
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Obec Jatov

Milí spoluobčania,

s prichádzajúcim letným obdobím mi dovoľte stručne
Vás oboznámiť s činnosťou v obci za uplynulý polrok 2018.
Spomeniem projekty, v ktorých sme boli úspešní a dotácia nám bola priznaná:
Sme radi, že pri opätovnej
žiadosti o poskytnutie dotácie
na kompostéry z Environmentálneho fondu sme boli
úspešní, a tak budeme môcť
odovzdať do každej domácnosti kompostéry v počte
1ks, tieto budú občania využívať na odpad z domácnosti.
Vďaka tejto aktivite môžeme
znížiť množstvo tuhého komunálneho odpadu z našich
domácností, ktorý už nebude odpadom, ale organickým
hnojivom, ktoré je ideálne pri
pestovaní rastlín. Ďalším zo
schválených projektov je detské ihrisko v Jatove, miestna

časť Kendereš. Ide o rozšírenie a zveľadenie ihriska, kde
môžu rodiny spoločne tráviť
voľný čas, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou spokojného
rodinného života. Výsledkom
tak bude i zdravý psychický i
fyzický vývin našich detí. Čo
sa týka ihriska, v jesennom
období sme podali žiadosť o
dotáciu na oplotenie športového areálu a v jarnom období sme boli úspešní. Dotácia
bude využitá na nákup materiálu a následne bude zorganizovaná brigáda na osadenie oplotenia nielen členmi

futbalového klubu, ale týmto
by sme radi privítali i pomoc
od ostatných občanov. Ďalšou
našou prioritou okrem úpravy a zveľaďovanie okolia je
výstavba bytového domu, kde
postavenie prvého BD bol
nesmierne dôležitý štartovací
bod pri pokračovaní celého
procesu na výstavbu ďalšej
plánovanej bytovej jednotky.
Na záver môjho príhovoru
by som veľmi srdečne chcela poďakovať našim hasičom
dobrovoľníkom za rýchly a
odborný zásah pri hasení rodinného domu v obci. Pri príležitosti osláv Dňa sv. Floriána v Rastislaviciach, kde pre
návštevníkov boli pripravené
ukážky zásahovej techniky

a simulácia
rôznych zásahov,
som
využila príležitosť sa osobne poďakovať
dvom hasičským zborom
z Jatova a z
Rastislavíc
ďakovným listom. Nedá mi
nespomenúť
v tejto súvislosti projekt
MV SR, kde
sme boli opäť
úspešní
a
mali sme schválenú dotáciu
vo výške 3.000,- € na vybavenie hasičskej zbrojnice. V

jesennom období sme využili
príležitosť opätovne podať
žiadosť, nakoľko v prvej etape sme neboli úspešní, ale v
druhej sa podarilo získať finančné prostriedky na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice.
Veľmi sa tešíme, že sa nám to
na druhý pokus podarilo.
Keďže nám začína obdobie
dovoleniek a prázdnin, želám
Vám všetkým, aby ste si užili
relax a dobrú náladu vo svojich rodinách, načerpali nové
sily a aby sme sa všetci v zdraví po prázdninách a dovolenkách opäť stretli.
Adriana Matúšeková,
starostka obce Jatov
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Veľkonočná výstava v Jatove

Pred Veľkou nocou sme zorganizovali v obci veľkonočnú výstavu spojenú s predajom handmade výrobkov pod názvom
„Privítajme Veľkú noc“. Zúčastnilo sa viacero výrobcov so širokým sortimentom svojich vlastnoručne vyrobených výrobkov. Na predaj boli sviečky, dekorácie na stôl či na dvere s veľkonočným motívom. Nechýbali ani voňavé mydielka,
korbáče, prútené košíky. Tetušky nám predviedli tiež niekoľko techník zrobenia veľkonočných vajíčok, počnúc prepeličím a končiac pštrosím. Keďže výstava u nás bola prvýkrát, v budúcnosti by nám bolo potešením, keby sa zapojilo
nielen do výroby výrobkov, ale aj účasťou viac občanov.

Dôchodcovia v obci sú veľmi aktívni

Trávia čas s priateľmi, stretávajú sa na akciách, organizujú vlastné posedenia, chodia na výlety. Hovoríme o členoch
Jednoty Dôchodcov z obce Jatov. Každoročne organizujú v spolupráci s OcÚ brigádu, jarnú a jesennú, kedy sa upratuje,
skrášľuje okolie cintorína a domu smútku. Priložia pomocnú ruku pri organizovaní 1. mája, zúčastňujú sa priamo na
MDD a prispievajú svojimi dobrotami, ktoré doma napečú. V tomto roku už stihli absolvovať výlet do Čiech na zámok
Milotice, ktorý si veľmi užili. Chceme sa im touto cestou poďakovať za ich ochotu stále spolupracovať s OcÚ aj napriek
tomu, že už majú svoj vek. Dúfame a veríme, že im táto energia vydrží ešte dlhé roky, aby ju mohli rozdávať mladšej
generácii.
- Obec Jatov -

Pripravované akcie obce (august – október 2018)

18. august 2018............. Cyklistické preteky
25. august 2018............. Oslavy SNP
08. september 2018...... Regionálny remeselný jarmok
(20. výročie založenia Jednoty dôchodcov v obci)
29. október 2018.......... Posedenie dôchodcov „Október mesiac úcty k starším“
21. október 2018.......... HODY

Žurnál z našich obcí
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Naše deti opäť pekne oslávili svoj sviatok

V obci bolo pripravené športovo-zábavné popoludnie na
detskom ihrisku pri kultúrnom
dome. Popoludnie otvárali jatovskí
hasiči, ktorí sú už neoddeliteľnou
súčasťou MDD. Pre deti si pripravili simulovaný požiar, hasenie a
potom sa deti mohli povoziť na
hasičskom aute. Deti sa zapájali do
hier, ktoré boli pre ne pripravené,
nosenie vajíčok medzi kužeľmi,
hod loptičkou, streľba lukom,
lozenie tunelom, maľovanie na
tvár, fotenie s rozprávkovými
postavičkami. Mali pripravené
dobroty, sladkosti, studený melón.
Najviac im chutia koláče a palacinky, ktoré nám každý rok napečú
členky Jednoty dôchodcov. Za čo
im veľmi pekne ďakujeme. Počasie
nám prialo, detičky sa vyšantili,
užili si svoj deň. Najväčšie prekvapenie na ich
tvárach sa objavilo vtedy, keď sme oznámili
výsledky športového popoludnia. vyhlásili
sme, že víťazmi sa stali všetci. Pretože nie je
dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa a stráviť čas s
priateľmi.
- starostka obce -

Spoločenská kronika
obce Jatov
(február – máj 2018)
Narodili sa:

Laura Jančeková, Kristína Šemrincová,
Adam Farkas, Martin Gartner

Opustil nás:

V obci staviame máj...,
čo sa udialo 30.4.2018. Spolu staviame Máj, ktorý je symbolom hojnosti a
dostatku plodov. Nechýbali básne detí zo ZŠ a MŠ, o veselú nôtu sa postarala spevácka skupina Jatovčanka. Potom šikovné detičky z obce ozdobili
máj stužkami. Na rad prišla dôležitá časť večera, a to postavenie mája
na svoje miesto. Na to sa podujali členovia DHZ Jatov, ktorí svoju úlohu
zvládli výborne a hlavne bezpečne, za čo im patrí poďakovanie. Odmenou
pre nich bol potlesk od všetkých prítomných. Potom pokračovala voľná
zábava. Deti sa mohli realizovať v tvorivých dielňach pri výrobe mávatiek
a pochutiť si mohli na cukrovej vate. Pre všetkých bolo pripravené občerstvenie ako cigánska, klobása a pečené ryby. Pri hudbe sa ľudia zabávali,
do neskorých hodín.
- Obec Jatov -

František Lazebník
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Seniori z Jatova navštívili Milotice

Seniori z Jatova v spolupráci s obecným úradom v Jatove sa rozhodli,
že spoločne zorganizujú zájazd pre občanov Jatova. Pri výbere výletu sa
všetci zhodli, že navštívia zámok Milotice na Morave. Výlet sa uskutočnil
dňa 15. mája 2018, na ktorom sa zúčastnilo 24 občanov. I keď počasie
výletníkom až tak neprialo, o to väčší zážitok mali zo samotnej prehliadky
zámku a z rozprávania o ňom. Prítomných veľmi očarila príroda v jeho
okolí, ktorá je neopísateľne pekná a stvorená na prechádzky a oddych. Po
prehliadke si Jatovčania dopriali v mestečku Milotice spoločný obed, po
ktorom plní zážitkov nasadli do autobusu a s dobrým pocitom cestovali
domov.
-R-

14. júla 2018 sa uskutoční „Futbalový turnaj o pohár starostky obce Jatov“

OFK Jatov začal s prípravou na jarnú časť začiatkom februára. Trénovalo sa raz týždenne v domácich podmienkach, ktoré by som povedal, sú na 8 ligu nadštandardné, keďže máme v jednom areáli k dispozícii ihrisko s prírodnou aj umelou trávou a každý týždeň sme zakončili priateľským zápasom. Takto sme fungovali až
do 25.3.2018 kedy sme nastúpili na 1.majstrovský zápas. Dnes sa nám sezóna pomaly chýli ku koncu, zhodnotil by som ju kladne, aj keď bodov mohlo určite viac. I napriek tomu, že nastupuje letné obdobie, kedy majú
futbalisti „voľno“, tak sme sa vo vedení OFK rozhodli, že usporiadame „Futbalový turnaj o pohár starostky
obce Jatov“, a to 14. júla 2018, na ktorý sa určite všetci tešia. V tomto turnaji nastúpia štyri mužstvá, tri z
okolitých obcí a domáci tím. Občerstvenie bude tento rok tiež bohatšie, okrem gulášu sa môžu tešiť na pečené
klobásky, cigánsku, hot dogy, nebude chýbať bohatá tombola a bonusom bude Oldies party.
pripravil: Michal Kružlík, tréner
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Obec Hul

Vážení spoluobčania,
prihováram sa Vám v ďalšom čísle tohto spoločného časopisu našej i okolitých
obcí. Žurnál sa stal súčasťou nášho života
a informuje o dianí v obciach širokú verejnosť.
S hrdosťou môžem konštatovať, že obec
uhradila všetky bývalé záväzky voči bankám a zostala nám len úhrada do Štátneho fondu rozvoja bývania za výstavbu
bytoviek splatné v roku 2038 a 2040, ktoré
obec spláca z platieb nájomcov. Aj napriek
splácaniu sa nezastavilo investovanie v
obci, kde sa nám podarilo zabezpečiť :
a/ výsadbu obecného lesa a likvidáciu
čiernej skládky odpadu pred farmou na
Hlinickej ceste, poďakovanie patrí pánovi
Antonovi M., ktorý venoval zdarma sadenice stromov Paulównie a Evódie. Celkove okrem uvedených stromov bolo na
ploche cca 6 hektárov vysadených 10 000
ks Topoľa (šľachteného a sivého), pred železničnou stanicou a na ihrisku 200 ks Javora horského a 180 ks Bresta sibírskeho s
Javorom poľným. Žiadame občanov, aby
neznečisťovali okolie.
b/ skolaudovali sme a uviedli do prevádzky zberný dvor, kde môžu naši občania
odniesť svoj odpad. O druhu odpadu budete informovaní samostatným letákom
a brožúrou, ktorá Vám bude doručená
domov. V rámci tohto môžu občania za
poplatok priniesť stavebný odpad, ktorý
ďalej spracujeme drvením na frakciu 0-32
mm, čo je možné použiť ako výborný

podkladový materiál pre spevnené plochy
alebo chodníky zo zámkovej dlažby. Denne dokážeme spracovať cca. 14 ton sute.
Určite ste všetci postrehli, aké neoceniteľné služby nám poskytuje nový traktor so
svojou výbavou už od zimy spolu s jeho
šikovnou obsluhou.
c/ v mesiaci jún 2018 začíname výstavbu chodníka od cintorína po prechod z
hlavnej cesty na ulicu J. Holčeka pred Záhradnou pivárňou kde samozrejme chceme využiť vyššie uvedenú drvinu.
d/ bola ukončená strecha kaštieľa, zakúpená snehová radlica, vidlicová lyžica na
zber konárov, nová traktorová kosačka
Husqvarna.
Naďalej pracujeme na príprave podkladov pre stavebné konanie výstavby
kanalizácie spoločne s Dolným Ohajom,
projektov zastrešenia kultúrneho domu
vrátane vybudovania osobného výťahu.
Najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstava rozhodne o riešení opravy cesty
na ulici J. Holčeka.
Nie všetko v našej obci je ideálne, najbližšie OZ bude riešiť činnosť OFK mužstva
dospelých, takúto katastrofu si obec Hul
nepamätá. Našťastie máme aj detičky v
prípravke a žiakov, ktorí vynikajúco reprezentujú obec a pre ktorých má význam
pokračovať v budovaní futbalovej tradície
obce. Dovoľte mi poďakovať rodičom
detí, trénerom a všetkým, čo sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na úspechu
našich malých futbalistov. Ďakujem Vám
za účasť na májových oslavách, myslím že

všetci sme sa príjemne zabavili a budeme sa snažiť obdobne pripraviť aj ďalšie
spoločenské akcie ako Gastrofestival, Deň
obce Hul, stretnutie jubilantov alebo ešte
aj ďalšie dva futbalové turnaje, kedy sa na
Vás budeme tešiť! Prajem Vám príjemné
prežitie letných dovoleniek a teším sa na
stretnutie s Vami počas obecných dní na
začiatku septembra 2018!

S úctou Váš starosta
Ing. Pavol Guláš

Obecné slávnosti v Huli sa uskutočnia
1. a 2. septembra 2018
Srdečne Vás pozývame na tohtoročné obecné slávnosti v dňoch 1. a 2.septembra 2018.
Podujatie sa tak ako aj minulý rok začne špeciálnou gurmánskou súťažou. Ide o 3.ročník, kde
si súťažiaci v sobotu 1.septembra 2018 zmerajú sily vo varení rôznych kulinárskych dobrôt.
Podľa vlastného uváženia si vyberú aké jedlo pripravia pre zúčastnených i pre komisiu, ktorá
na záver vyhodnotí víťazov v rôznych kategóriách. Súťaž bude sprevádzať vystúpenie folklórneho
súboru Jánošík zo Svitu. Toto ,,chutné“ gastro podujatie bude na druhý deň pokračovať
kultúrnym programom a samozrejme občerstvením. Tešiť sa môžete napríklad na vystúpenie
detí zo zoskupenia Máňanská muzička, opäť folklórneho súboru Jánošík zo Svitu, ďalej operného
speváka Mariána Banga a iných. Všetky bližšie informácie budú včas zverejnené
na samostatných plagátoch a webovej stránke obce. Tešíme sa na Vašu účasť!

20 Žurnál z našich obcí

„...časopis, ktorý osloví občana...”

Vítanie mája v našej obci

V nedeľu poobede 29.apríla 2018 sa pri kultúrnom dome na miestnom amfiteátri uskutočnilo kultúrne podujatie, ktorého zámerom
bolo osláviť nadchádzajúci 1.máj. Na prípravách sa okrem zamestnancov obecného úradu aktívne podieľali i členovia občianskeho
združenia Priatelia obce Hul. Tí pre všetkých pripravili občerstvenie a navarili chutný guláš, ktorý zadarmo rozdávali. O otvorenie
sa postaral príhovorom starosta obce Hul Ing. Pavol Guláš. V rámci programu vystúpili deti z materskej škôlky a základnej školy. Po
nich sa občania mohli tešiť na skupinu mladých heligonkárov z Krasňan, pod názvom Krasňanci. Svojim profesionálnym vystúpením získali od publika oprávnene dlhý potlesk. Následne vystúpila skupina AT Band, ktorých vystúpenie zaujalo všetkých, ktorí sú
fanúšikmi nielen hudby, ale aj humoru a vtipu. Celej akcii prialo i počasie. Takže celé nedeľné popoludnie pri KD Hul bolo pre zúčastnených veľmi vydarené. Sme radi, že si občania už pomaly zvykajú na obecné akcie a v hojnom počte prichádzajú na program,
dokonca sa i zapájajú do pomoci pri organizovaní. Preto sa týmto chceme aj poďakovať za akúkoľvek pomoc, ktorú ste v rámci
svojho voľného času venovali pri organizovaní tejto, ale aj iných akcií v našej obci.

Liga proti rakovine v Huli

13.apríla 2018 Obec Hul v spolupráci so ZŠ a MŠ Hul organizovala 22.ročník finančnej zbierky na
pomoc onkologickým pacientom
„Deň narcisov“. Dobrovoľníkmi boli pracovníčky obecného
úradu: Mária Cviková, Ing. Michaela Ondrušeková, Ing. Veronika Turanová a žiaci ZŠ: Dianka Babínová, Justínka Babínová,
Andrejka Mrváňová, Danielka
Navrátilová, Kamilka Poláková,
Hanka Pekaríková a Emka Rosivalová, ktoré ani kvapky dažďa
neodradili a vybrali sa do ulíc
obce. Svoj dobrovoľný príspevok
mohli občania vhodiť do jednej
zo štyroch pokladničiek, z toho
jedna pokladnička bola na obec-

nom úrade. Keďže sa tento deň
nesie v žltej farbe – symbol nádeje a spolupatričnosti, ani slniečko
neodolalo a svojimi lúčmi nás
tiež podporilo. Pripnutím toho
kvietku pripomíname onkologickým pacientom, že nie sú vo
svojom boji s ochorením sami a
majú našu veľkú podporu. Vďaka
zbierke sa občanom našej obce
podarilo vyzbierať čiastku v hodnote 564,67€. Uvedená finančná
čiastka bola poukázaná na účet
„Liga proti rakovine“. Obec Hul
znovu dokázala, že jej občanom
nie je osud onkologických pacientov ľahostajný. Ďakujeme
všetkým darcom a účastníkom
tejto zbierky.
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Klasicistický kaštieľ v obci Hul

V centre obce Hul sa zachoval klasicistický kaštieľ, ktorého história siaha
ešte do roku 1755, kedy na jeho mieste dala rodina Motešických postaviť
menšiu kúriu. Neskôr, približne v rokoch 1785 až 1795, dali kúriu prestavať na nový kaštieľ vo francúzskom slohu. Postavený bol na miernej,
umelo vytvorenej vyvýšenine rovinatého terénu, ktorý ohraničili tehlovým múrom (z južnej a severnej strany). Zo západnej a východnej strany
je terén plynulo zvažovaný. Východná strana kaštieľa bola ozvláštnená
krásnym parkom, v ktorom je dnes budova základnej školy. Boli tu vysadené dokonca i severské dreviny a kríky (platan javorolistý, platan západný, lipa malolistá, cer, tis ...). Park dopĺňali i besiedky na oddych či
rybníčky, ktoré boli napájané vodou z potoka Liska (vzdúvadlom). Potok
totiž meandrovite obtekal kaštieľ a pri vzdúvadle vytváral vodopád, ktorý
opäť klesal do koryta. Už pri stavbe kaštieľa sa rátalo s využitím potoka,
preto bol postavený na vyvýšenom mieste navozenej ílovitej zeminy, ktorá ho mala chrániť pred vlhkosťou. Objekt kaštieľa je architektonicky riešený ako trojkrídlový, prízemný a čiastočne podpivničený. Hlavné krídlo
je orientované na východnú stranu, bočné na severnú a južnú. Krídla v
pôdorysnej podobe sú do tvaru písmen ,,U“ a zvierajú nádvorie, ktoré
zo západnej strany uzatvára mladšia budova so sídlom obecného úradu.
Stavba tejto budovy, žiaľ, nebola najšťastnejším architektonickým riešením vtedajšieho obdobia, no dnes nám nezostáva iné, iba to akceptovať.
Kaštieľ je na 90% postavený v klasicistickom slohu s vysokými oknami a
monumentálne vystupňovaným portikusom. Murivá sú z pálenej tehly.
Veľmi podobný kaštieľ je aj v Dolnej Krupej, či kúria v Dubníku.
V súčasnosti je vo vlastníctve obce Hul, ktorá sa pomaly pasuje s jeho
sanáciou a postupnou rekonštrukciou, ktorá je časovo a hlavne finančne náročná. Každý rok sa postupne malými krôčikmi postupuje ďalej.
V minulom roku sa podarilo za finančnej pomoci Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Nitrianskeho samosprávneho kraja a Obce Hul
uskutočniť nasledovné práce:
- Statické zabezpečenie – železobetónové vence,
- Nový krov a pokrytie ľavého krídla krytinou TONDACH,
- Výmena odkvapov a zvodov.
Týmito prácami sa dokončilo kompletne celé strešné pokrytie strechy
kaštieľa. Pevne veríme, že v budúcom období sa podarí opäť získať finančnú podporu, aby sa táto národná kultúrna pamiatka zachránila pred
nemilosrdným zubom času.
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Súťaž „Mladí záchranári civilnej ochrany“

3. mája 2018 sa naši žiaci pod vedením PaedDr. Zuzany Petrášovej opäť po roku zúčastnili súťaže Mladých
záchranárov CO v Nových Zámkoch. Krásne ceny za 1.
miesto a postup do krajského kola si odniesli žiaci: Simona Kišová, Samuel Petráš, Tomáš Krajmer a Justína
Babínová. Na 10. mieste skončilo družstvo v zložení
Kamila Poláková, Ema Rosivalová, Kristián Ďurica a
Šimon Bujdák. Následne si naši žiaci svoje sily zmerali aj v krajskom kole a umiestnili sa na 3.mieste.
Týmto sa im podarilo postúpiť až do celoslovenskej
súťaže, ktorá sa konala
v dňoch 6. a 7. júna v
Senci. Tu sa umiestnili na 7. mieste z 26.
súťažných družstiev.
Žiaci boli veľmi
šikovní v streľbe,
zdravotníckej príprave,
topografii a tiež i v
praktických úlohách
civilnej ochrany ako
napr. v hasení požiaru.
Týmto ďakujeme za

reprezentáciu nielen našej malej školy, ale i našej obce.
Vďaka patrí tiež aj učiteľom, ktorí pomáhali s prípravou
na súťaž a to: PaedDr. Monike Bučíkovej, PaedDr. Petrovi
Holečkovi a Mgr. Marekovi Rybárovi.

Futbalom k novým priateľstvám

Základná škola s materskou školou Hul za podpory Obce Hul a Nitrianskeho samosprávneho kraja pripravili 8. júna
2018 športový turnaj pod názvom ,,Futbalom k novým priateľstvám“. Svoje kvality si zmerali žiaci z Dolného Ohaja,
Mani a Trávnice. Napínavé zápasy striedali pripravené roztlieskavačky zo ZŠ s MŠ Hul, ktoré svojim tancom podporovali športové výkony všetkých zúčastnených. Prvé miesto vyhrala Základná škola a materská škola Juraja Holčeka z
Dolného Ohaja. Stretnutie prišli podporiť svojou účasťou i starosta z obce Hul a Dolného Ohaja, ktorý počas celého turnaja poctivo povzbudzovali. Prítomní boli tiež riaditelia a učitelia zúčastnených škôl. Sme radi, že takéto podujatia sa
stále tešia veľkej obľube a poďakovanie patrí aj riaditeľke ZŠ s MŠ Hul, Mgr. Martine Kišovej, ktorá s nadšením podobné
podujatia pre deti usporadúva.

Celkové výsledky turnaja:

1. ZŠ s MŠ J. Holčeka Dolný Ohaj
2. ZŠ s MŠ Maňa
3. ZŠ s MŠ Hul
4. ZŠ s MŠ Trávnica

Najlepší strelec: Pintéš - ZŠ s MŠ Dolný Ohaj
Najlepší hráč:
Bujdák Šimon - ZŠ s MŠ Hul
Najlepší brankár: Mikulec - ZŠ s MŠ Trávnica

texty do prílohy pripravila: Mgr. Lucia Jančeková
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Zberný dvor v obci Hul
Zberný dvor v obci Hul slúži ako priestor pre uskladnenie vyseparovaných zložiek
odpadu a to pre papier, sklo, plasty a elektrický a elektronický odpad a stavebnú suť
našich občanov. Biologicky rozložiteľný odpad ( konáre) budú spracovávané drvením
priamo u pôvodcu odpadu, resp. na inom určenom mieste. V rámci realizácie Programu
odpadového hospodárstva obce Hul významné miesto tvorí zavedenie a realizácia
separovaného zberu odpadov. Táto činnosť zahŕňa okrem osvety obyvateľov obce aj
vyseparovanie druhotných surovín v pravidelných intervaloch a vybudovanie zberného
dvora, kde budú vyseparované zložky dočasne odložené podľa potreby, prípadne
doseparované

a

následne

odvážané

k

spracovateľom

druhotných

surovín.

Od výstavby zberného dvora obec očakáva zvýšenie množstva vyseparovaného odpadu,
zníženie množstva komunálneho zmesového odpadu, zníženie množstva biologicky
rozložiteľného odpadu a vylúčenie jeho likvidácie spaľovaním, alebo uložením na
skládke a tým výrazného zlepšenia podmienok kvality životného prostredia v obci.
Stavebný odpad je priamo spracovávaný na zbernom dvore, kde sme schopní spracovať
drvením pri frakcii 0-32 mm cca 14t denne. Využitie separovanej drte z dodaného
materiálu. Podrvenú škridlu a betón je možné využiť ako podkladový materiál chodníkov
a spevnených komunikácií, zatiaľ pre potreby obce. Postupne podľa množstva
spracovanej stavebnej sute je možné zhodnotenie aj pre vlastných občanov, prípadne
iných záujemcov z okolitých obcí za poplatok.

- OBEC HUL -
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Obec Komjatice

Vážení čitatelia,

som rád, že Vás môžem pozdraviť prostredníctvom nášho Žurnálu a opäť sa Vám
po určitom čase prihovoriť a
zhodnotiť úlohy, ktoré boli pre
nás výzvou a postupne sme sa
ich snažili za uplynulé obdobie
trpezlivo a úspešne zvládať.
Zrealizovali sme a postupne
realizujeme viacero investícií v
našej obci. Spomeniem aspoň
niektoré. Jednou z prioritných
investícií, ktorú začíname v
súčasnosti realizovať, je zabezpečenie základnej starostlivosti a vzdelávania našich detí v
zariadení obce, v materskej
škole. Keďže sme boli úspešní
a získali sme dotáciu, čaká nás
rekonštrukcia materskej školy. Bude sa realizovať výmena
strechy a stropu medzi prvým
a druhým nadzemným podlažím a celková rekonštrukcia
druhého podlažia. Vďaka rekonštrukcii sa kapacita materskej školy rozšíri o 2 nové
triedy a spálňu. Sme radi, že
budeme môcť zabezpečiť možnosť nástupu do materskej
školy všetkým deťom, ktoré
spĺňajú podmienky prijatia do
MŠ. Aj naďalej veľkú podporu venujeme zabezpečovaniu
lepších podmienok na športovú činnosť našich obyvateľov. Vďaka získanej dotácii
sa chystáme rekonštruovať
multifunkčné ihrisko v areáli
základnej školy. Koncom mája
sme dokončili celkovú rekon-

štrukciu obecného hajlochu,
ktorý bol odovzdaný do užívania Vinohradníckemu a vinárskemu spolku Komjatice.
Ďalším projektom, ktorý obec
chystá, je realizácia dopravného značenia, ktorým sa zvýši
bezpečnosť cestnej premávky
a skvalitní sa život v obci. Podali sme aj žiadosť o dotáciu

úspešní. Obecný úrad
Komjatice v uplynulom
čase zorganizoval aj v
spolupráci s Kultúrnou komisiou viaceré
kultúrno-spoločenské
podujatia, kde si každá
generácia mohla nájsť
to svoje. Dôležitým
prvkom je spolupráca a spoluorganizácia
podujatí s miestnymi
organizáciami, spolkami, združeniami, spevokolmi,
školou, farským úradom. Z
podujatí, ktoré sa konali spomeniem: spoločenské posedenia a koncerty s rôznymi
hudobnými skupinami a interprétmi (Kollárovci, Duo Jamaha, Nedvědovci a i., oslavy
oslobodenia obce, odborné a
verejné degustácie vín v spolu-

na rekonštrukciu obecného
úradu a čakáme na vyhodnotenie, dúfame, že budeme

práci s Nitrianskou kráľovskou
vínnou cestou, Deň matiek,
stavanie mája, MDD, oldies

párty, diskotéky pre mladých,
Komjatické kritérium - cyklistické preteky, požehnanie
a odovzdanie obecného hajlocha, kultúrno-spoločenské
podujatia k rôznym výročiam
alebo spomienkam na osobnosti obce, diskusie s významnými hosťami a iné. Veľmi rád
by som Vás pozval na tradičné
Komjatické hodové slávnosti,
ktoré sa budú konať v dňoch
30. júna - 2. júla 2018. Hodová sobota bude patriť dobovej slávnosti, sokoliarom,
šermiarom a ľudovej tvorbe. V
sobotu podvečer sme pre Vás
pripravili zábavu so skupinou
Profil, ktorá sa bude konať na
Námestí Andreja Cabana. V
nedeľné dopoludnie sa bude
konať hodová svätá omša pri
Kostola sv. Petra a Pavla. V nedeľu večer sa môže tešiť mladá
generácia na EKG párty a v
pondelok už tradične budeme
súťažiť o najlepší kotlíkový guláš. V júli sa uskutoční Oldies
párty Rádia Expres, deti sa už
tešia na 4. ročník denného tábora Komjatice Kemp a v auguste na farský tábor v Rajeckých Tepliciach. Naplánový je
aj Komjatický deň úcty k starším či podujatie, na ktorom sa
stretnú spevokoly zo širokého
okolia a iné. Toto všetko by
ale nebolo bez ochoty a práce
ľudí, ktorí sa podieľajú na chode obce a tiež bez tých, ktorí
venujú čas príprave podujatí a
akcií. Patrí im úprimná vďaka.
Verím, že sa budeme aj naďalej
stretávať a v konštruktívnych
a zmysluplných rozhovoroch
budeme nachádzať spoločné
riešenia pri napĺňaní potrieb
a úloh obce, a že sa budeme
stretávať v čoraz hojnejšom
počte aj pri spoločenských a
kultúrnych akciách obce, na
ktoré Vás srdečne ešte raz pozývam. Prajem Vám, aj Vašim
rodinám a priateľom, príjemné
letné dni!
Peter Hlavatý,
starosta obce Komjatice
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,Materská škola má dať dieťaťu taký základ, aby malo
po celý život potešenie zo vzdelávania.
Tento výrok vystihuje filozofiu
vychovávania detí v komjatickej Materskej škole. Tento fakt
podčiarkuje svojimi slovami
aj zástupkyňa riaditeľa školy
pre MŠ Ingrid Behulová: „Náš
kolektív pracuje na vysoko profesionálnej úrovni a som rada,
že môžem s takýmito ľuďmi byť
v jednom tíme. Môžem sa na
svoje kolegyne plne spoľahnúť
a viem, že pri výchove budúcej
generácie postupujú tak, aby deti
zodpovedne pripravili na ich
ďalšiu cestu životom. Som im za
ich profesionalitu vďačná.“
Materská škola v Komjaticiach
patriaca pod ZŠ s MŠ O. Cabana
má v školskom roku 2017/2018
135 detí, ktoré sú rozdelené do
šiestich tried: Žabky (2,5 - 3
ročné), Slimáky (3-4r.), Lienky
(3-6r.), Včielky (4-5r.), Motýle
(3-6r.) a Mravce (5-6r.). Škola
sa riadi školským vzdelávacím
programom „Cesta za poznaním“ so zameraním na regionálnu a environmentálnu výchovu.
Rodičia môžu deti prihlásiť do
troch krúžkov - výtvarného, tanečného a na anglický jazyk. Do
„škôlky“ pravidelne dochádza
logopedička, ktorá sa venuje
deťom v priestoroch MŠ. O
deti sa stará 12 kvalifikovaných
pedagogických zamestnancov.
K personálu MŠ patria aj tri
upratovačky – šikovné a usilovné ženy, ktoré sú ochotné vždy a
všade pomôcť, prezradila o nich
Ingrid Behulová. Aj vybavenie
tejto materskej školy je moderné
a plne zodpovedá súčasným požiadavkám na modernú výchovu
a vzdelávanie. Päť tried je vyba-

vených interaktívnymi tabuľami
a na školskom dvore sú nové
multifunkčné preliezačky. Spolupráca medzi rodičmi a „škôlkou“
funguje a rodičia pomáhajú pri
zabezpečovaní akcií, hlavne čo
sa týka občerstvenia pre deti, ale
často prispejú aj sponzorsky na
zariadenie. Samozrejme, že škola
sa nemôže spoliehať iba na túto
pomoc. „Materáčky“, ako ich
neoficiálne volajú kolegovia zo

seniorov a rozlúčka predškolákov. Medzi tematicky ladené
aktivity patril deň zdravej výživy
- deti pomáhali pri strúhaní
zeleniny, výrobe zeleninových
šalátov, robili zapekané jabĺčka
a popoludní bola ochutnávka
pre rodičov. Ani celý časopis by
nestačil na výpočet ich aktivít.
Aj kvôli nim ohodnotila štátna
školská inšpekcia komjatickú
MŠ hodnotením „veľmi dobre“ v
oblasti výchovno-vzdelávacej
aj riadiacej.
„Veľmi nás potešilo pozitívne
hodnotenie zo
strany rodičov a
členov rady školy
v anonymných
dotazníkoch,“
prezrádza
zástupkyňa
riaditeľa pre MŠ.
Trochu sa bojí
nastávajúcej
rekonštrukcie
starej budovy

na Školskej ulici, kde sa bude
prerábať strecha a prvé poschodie. „Doteraz ma trápilo, že sme
nemohli všetky deti prijať do
MŠ. Našťastie sa tento problém rekonštrukciou odstráni.
Dúfam, že sa v budúcnosti nájdu
ďalšie finančné prostriedky aj
na rekonštrukciu 2. poschodia a
všetky deti našej MŠ budú znova
pod jednou strechou. To je môj
sen.“ Tak držme palce, aby sa
sen „hlavy“ Materskej školy v
Komjaticiach Ingrid Behulovej
splnil.
- derďaková -

základnej školy, sa aktívne zapájajú do projektov a reagujú na
výzvy určené pre materské školy.
Jedným z úspešných projektov je
z firmy Volkswagen, kde získali
cez zamestnanecké projekty
čiastku 1000 €, za ktoré dokúpili
kolobežky a iné drobnosti potrebné k dopravnému ihrisku,
ktoré je súčasťou dopravnej
výchovy. Pani učiteľky pre detičky pripravujú veľa zaujímavých
aktivít. Medzi tradičné patria
návšteva Mikuláša, Deň matiek,
oslavy MDD, vystúpenia pre

Knižnica v Komjaticiach má okolo 450 čitateľov

Čítanie je najlepší spôsob relaxu a vraj
už šesť minút čítania dokáže znížiť
hladinu stresu o dve tretiny. Zároveň
podľa prieskumu zaberajú knihy na
stres lepšie než iné upokojovače: lepšie
než počúvanie hudby, prechádzka alebo
šálka dobrého čaju. O tomto dobre vedia
čitatelia, ktorí pravidelne navštevujú
miestnu knižnicu v Komjaticiach. A to,
že ich je tak veľa je možno aj zásluhou
knihovníčky Kamily Nosianovej, ktorá na
človeka pôsobí, akoby sama bola postava
z románu. Sčítaná profesionálka, ktorá
akoby sa s knihami zžila. Poradí odbornú literatúru, odporučí dobrú knihu
a zabezpečí aktuálnu novinku. Dobrá
knihovníčka je dôvod, prečo obec nemá
problémy s knižnicou, kým iné obce
postupne knižnice rušia.
Miestna knižnica v Komjaticiach má
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okolo 450 čitateľov a zaujímavosťou je,
že detských je viac ako dospelých. Majú
si z čoho vyberať. Veď knižný fond tvorí
19733 knižných jednotiek, prehľadne
uložených v jednotlivých oddeleniach:
knihy pre mládež, Sci-fi, beletria, odborná literatúra, psychológia, autobiografie.
Na svoje si prídu milovníci duchovna,
záhradkári, ale aj študenti. Obci treba
poďakovať, že každoročne prispieva na
nákup nových kníh sumou 2000 eur.
A tak každý rok pribudne do knižnice
takmer 220 noviniek. Výpožičný čas je
prispôsobený potrebám všetkých, knižnica je otvorená päť dní do týždňa, dokonca aj v sobotu. Pani Kamila prezradila,
že medzi najčítanejšie tituly patria tie od
slovenských autoriek. Zaujímavosťou je,
že po rokoch stagnácie, sa hlavne mladí
ľudia opäť začínajú zaujímať o romány
ruských klasikov. Páči sa jej, že mamičky
– dlhoročné čitateľky, privádzajú svoje
deti do knižnice a tak sa vychováva nová

generácia členov. Deti
majú príležitosť spoznať
chod knižnice aj vďaka
akciám, ktoré knihovníčka v spolupráci so
školou, materskou školou a špeciálnou školou
pravidelne organizuje.
Či už je to prednes
poézie a prózy, besedy, alebo rozprávkové
dopoludnia, deti sem
radi chodia. Dôkazom
je spätná väzba – obrázky, záložky, srdiečka
s odkazom pre pani knihovníčku. Všetky
tieto darčeky sú ozdobou knižnice, pekne
vyvesené na nástenke. Kamila Nosianová, knihovníčka telom aj dušou, nám
prezradila recept na čitateľský záujem:
„Snažím sa čitateľom vyjsť v ústrety. Pri
výbere nových titulov prihliadam na
ich požiadavky. Veď ako inak pritiahnuť

čitateľov do knižnice, ak nie čerstvou a
stále novou ponukou kníh?“ Tak, ak ste
ešte nikdy neboli v komjatickej knižnici,
odporúčam vám zájsť si tam. Ak si aj
nevypožičiate knihu, ale aspoň nasajete
tou zvláštnou atmosférou, ktorú tomuto
miestu dodáva bohatstvo slova ukryté v
knihách.
Marika Derďaková

Oslavy 73. výročia víťazstva
nad fašizmom v Štúrove a Kameníne

Podľa existujúcich údajov v slovenskej zemi leží viac než
stotisíc padlých ruských (sovietskych) vojakov. Na jednom z miest ich večného odpočinku, na cintoríne vojakov
Červenej armády v Štúrove sa 7. mája konali oslavy 73.
výročia oslobodenia našej vlasti v 2. svetovej vojne. Primátor mesta Eugen Szabó každoročne privíta počas osláv
významných predstaviteľov nielen zo Slovenska, ale aj
Ruska či Maďarska. Komjatice zastupoval starosta obce
Peter Hlavatý, zástupca starostu Ľudovít Galbavý, prednosta úradu Jozef Švec a spevácky súbor Nádej, členovia
ktorého si pre túto príležitosť nacvičili partizánske a ruské
piesne, ako symbol vďaky a úcty k našim osloboditeľom.
Ocenili to hlavne zástupca Veľvyslanectva Ruskej Federácie v SR Vitaly Kozlov a potomkovia padlých vojakov,
ktorí docestovali na oslavy z Ruska a Sibíri. Počas spo-

mienkového aktu držali v rukách fotky svojich predkov,
ktorí sú pochovaní na štúrovskom cintoríne. Pohľad na
nich bol dojemný a pripomínal fakt, že vojna je nezmyselné zabíjanie milovaných a blízkych ľudí. Ľudia by sa mali
poučiť z histórie a nepripustiť opakovanie historických
chýb. Nositeľmi tejto myšlienky sú členovia motorkárskeho klubu Noční vlci, ktorí už tradične každý rok dorazia na toto miesto a uctia si pamiatku na hrdinov položením vencov vďaky. Po Štúrove sa oslavy presunuli do
Kamenína, kde sa odohrala jedna z najväčších tankových
bitiek. Starosta Kamenína Jozef Grman je človek, ktorý
zachováva historický odkaz našich predkov a spolupracuje na organizovaní osláv s nadšením a presvedčením,
že na osloboditeľov sa nesmie zabúdať. Aj tu po slávnostných príhovoroch zaspieval komjatický súbor a dokonca
pokračovanie na str. 28.
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pri pamätníku zaznela známa ruská pieseň „Kaťuša“, ktorú
Nádej zaspievala spolu so speváckym súborom Rastislavická konopa. Tej sa potešili hlavne hostia z Ruska. Menej
potešujúce bolo strieľanie z dela a samopalov v podaní členov Military Historical Museum Pohronský Ruskov. Tieto
hrôzostrašné zvuky dali len z časti tušiť, aké strašné to muselo byť počas vojny. Obe slávnostné spomienky moderovala komjatičanka Mária Derďaková a organizátormi boli
Oblastný výbor SZPB Nové Zámky, mesto Štúrovo a obec
Kamenín.
- redakcia -

Komjatickí vinári majú nielen spolok, ale aj svoj vínny domček
Vinohradnícky a vinársky
spolok založilo pár nadšených vinárov v roku 2010.
Cieľom spolku je napomáhať
rozvoju vinohradníctva a
vinárstva v Komjaticiach a
okolitom regióne. V súčasnosti má okolo 80 členov,
jeho predsedom je skúsený
vinár Dušan Jaššo a na konte
niekoľko vydarených, v podstate tradičných akcií.
Medzi tie najúspešnejšie
projekty patrí rekonštrukcia
starého farského „hajlocha“
(slovo hajloch pochádza z
nemeckého slovného spojenia „hain“- lesík, háj a „loch“
– diera), ktorý dostal vinohradnícky spolok od obce do
dlhodobého prenájmu. Vinári sa aktívne spolupodieľali
na rekonštrukcii, ktorú v
najväčšej miere finančne aj
realizačne zastrešovala obec
Komjatice. Vínny domček
bude slúžiť nielen pre členov
spolku, ale pre všetkých
občanov na reprezentačné

účely, ako symbolický ukazovateľ vinohradníckej tradície
v Komjaticiach.
Obecný vínny domček, nachádzajúci sa neďaleko sochy
sv. Urbana, bol otvorený a
posvätený počas slávnostnej svätej omše, zasvätenej
práve tomuto patrónovi
vinohradníkov. Počas omše
a slávnosti spieval spevácky
súbor Komjatičanka, pod
vedením Vierky Cifrovej a za

ich spevu odovzdal starosta
obce Peter Hlavatý kľúč od
hajlocha predsedovi spolku
Dušanovi Jaššovi. Hovorkyňa vinárov Marika Derďaková (pripravila aj tento článok) prezradila prítomným
niečo o histórii hajlocha. Dal
ho postaviť v 18. storočí gróf
Anton Grasalkovič, neskôr
patril pod správu miestnej
fary. Voľakedy hajlochy
slúžili na uskladnenie ná-

radia, na oddych vinohradníkov v chládku, ale aj ako
úkryt mládencom, ktorí sa
nechceli dať naverbovať do
vojny. Na záver Dušan Jaššo
odovzdal titul „čestný predseda“ Jozefovi Buranskému,
podporovateľovi komjatického vinohradníctva, pri
príležitosti jeho životného
jubilea. Po oficiálnej časti
si verejnosť mohla prezrieť
vínny domček aj zvnútra
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a potom sa pohostiť na
tradične ponúkanom chlebe
s oškvarkovou pomazánkou.
Samozrejme nechýbalo ani
kvalitné vínko od komjatických vinárov.
Okrem každoročne sa konajúcich omší za dobrú úrodu hrozna a za dobré víno

pri soche sv. Urbanka, organizujú členovia Vinohradníckeho a vinárskeho spolku
v spolupráci s Nitrianskou
kráľovskou vínnou cestou
odborné a verejné degustácie vín. Kým na odbornej
degustácii sa rozhoduje o
umiestneniach jednotlivých

vzoriek prihlásených vín, na
verejnej tieto vzorky vín vo
veľkom degustujú aj laici.
Súčasťou 13. ročníka verenej
degustácie, ktorá sa konala v
apríli 2018, bolo slávnostné
oceňovanie víťazných vín a
na počúvanie hrala ľudová
hudba Zobor. Táto akcia je
vyhľadávanou a obľúbenou
príležitosťou na stretnutia
priateľov a známych, ktorí sa
radi stretávajú pri kvalitnom
vínku a dobrej hudbe. Veď
ako povedal Homér: „K ľudskému šťastiu a k úsmevnej
pohode patrí prestretý stôl,
víno, priatelia a hudba.“
Autor fotiek:
Tomáš Hajnala

Vďaka školskej knižnici v ZŠ s MŠ Ondreja Cabana
v Komjaticiach sa deti opäť vracajú ku knihám

V súčasnej dobe, ktorej dominujú elektronické médiá, sa medzi dospelou populáciou stráca záujem o čítanie kníh.
Nie inak sú na tom deti a mládež. Kniha, ako nosič informácie dostala veľmi
silnú konkurenciu. Maxim Gorkij povedal: „Za všetko dobré, čo je vo mne, vďačím knihe“. Poviete si, doba sa zmenila,
Gorkij nepoznal internet. Áno, aj nie...
Výsledky najrozličnejších výskumov bijú
na poplach, pretože alarmujúco ukazujú , že prílišné sledovanie elektronických
médií u detí spôsobuje mnohé problémy,
ktoré pozorujeme nielen v každodennom živote, ale veľmi výrazne sa s nimi
potýkajú aj učitelia v školách. Schopnosť
sústrediť sa a pracovať s textom, sa stáva
pre deti čoraz náročnejšou úlohou.
Preto sa v komjatickej základnej škole
rozhodli, že budú svojich žiakov motivovať, aby si ku knihám našli nielen cestu,
ale i pozitívny celoživotný vzťah, ktorý
im ukáže, že kniha je nielen plnohodnotnou alternatívou pri získavaní nových
poznatkov, ale i skvelou možnosťou trávenia voľného času. Relaxu, ktorý rozvíja
fantáziu, slovnú zásobu, kultivuje slovný
prejav, rozširuje architektúru vedomostí
a obsahu informácie dáva inú perspektívu, ako akékoľvek elektronické médium.
Príbeh modernizácie pôvodnej školskej
knižnice sa začal písať vo februári 2016.
Nápad a odhodlanie p. učiteľky A. Cagáňovej bolo podporené maximálnou
ústretovosťou zo strany p. riaditeľky M.
Gocníkovej, a aj preto sa mohla uskutočniť výrazná zmena prerodu málo vyhovujúcej knižnice na knižnicu modernú. V prvom kroku prebehla komplexná
inventarizácia kníh, ktorá zahŕňala vyradenie starých titulov a skompletizovanie
ponechaných kníh, a to i do elektronickej podoby. Tieto vytvorili fundament
budúcej modernej knižnice. Mnohé zo
starších titulov však nezostali nevyužité- skončili na policiach na chodbe, kde
vytvorili voľne dostupný čitateľský kútik
pre všetkých žiakov.

Prvotným reštartom prešlo zariadeniepribudli nové police, koberec, podušky
pre najmenších čitateľov. V knižnici je
sedacia súprava i stoly so stoličkami,
teda priestory sú zámerne koncipované
nielen ako miestnosť, ktorá je čitárňou,
ale je i kedykoľvek k dispozícii v rámci
vyučovania, a tu jej ponuka primárne
pokrýva odborný materiál pre učiteľov a
fond mimočítankovej literatúry.
Súčasne je reprezentatívnym priestorom, v ktorom usporadúvajú súťaže v
recitácii poézie a prózy, literárne súťaže a
pod. Táto nezvyčajná vízia ale nekončila
pri tomto kroku….chceli ,aby deti čítali
aj doma a tak si zaumienili, že im túto
možnosť sprostredkujú priamo v škole veľmi silnou a atraktívnou ponukou
kníh.
Po inventarizácii bolo do knižnice zakúpených, alebo darom získaných množstvo nových titulov, v ktorých si nájde

kup kníh ďalších. Služby knižnice rozšírili- zaregistrovaní čitatelia, t.j. žiaci a zamestnanci školy, si môžu knihy požičať
domov.
Školská knižnica nemá ambíciu konkurovať knižnici obecnej. Naopak. Má na
pôde školy, otvorenej novým nápadom a
inováciám, vychovávať nových,v ideálnom prípade, celoživotných čitateľov.
Za necelé dva roky pôsobenia školskej
knižnice v tejto podobe , zaznamenali
veľký nárast záujmu detí o čítanie kníh
a ich požičiavanie (zaregistrovaných aktívnych čitateľov je v tomto školskom
roku cca pätina žiakov školy ). Už teraz zaznamenávajú záujem z radov ďalších žiakov do budúceho školského roka.
Školská knižnica o svojich aktivitách informuje na webovej stránke školy, kde
má vytvorenú osobitnú záložku.
Po necelých dvoch rokoch projektu

knihu žiak každého veku a záujmu. Vytvorili lákavý priestor plný rozprávok
klasických i moderných, detektívok,
dievčenskej či dobrodružnej literatúry,
beletrie, súčasných bestsellerov i nehynúcej a vekmi overenej klasickej literatúry, poézie, komixov, bájok, fantasy,
povestí, encyklopédií, náučnej literatúry…. Od mája 2016 do konca škol. roka
knižný fond takto doplnili 504 novými
knihami a v škol. roku 2017/2018 231
novými titulmi a už sa chystajú na ná-

„školská knižnica pre 21.“ storočie môžu
v Komjaticiach skonštatovať, že ich ambiciózny úmysel vyplniť aspoň zčasti
voľný čas detí čítaním kníh nebol márny.
Naopak. Tento nezvyčajný projekt potvrdil, že kniha zostáva aj v dobe elektronických médií svojráznym fenoménom.
Lákavým aj pre súčasné deti, treba ich
len vhodne motivovať, tvoriť pozitívne
vzorce správania a dať im primeranú ponuku.
pripravila: Anita Cagáňová
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„Ak štát riadne funguje, občan by sa nemal báť vysloviť názor,
že má z niečoho obavu, že sa bojí o budúcnosť svojej rodiny – alebo,
že sa mu nepáči, keď nezamestnaný cudzinec (migrant)
má zo sociálneho systému väčšie výhody ako občan, ktorý pracuje,
odvádza dane a riadne sa stará o svoju rodinu“ , hovorí JUDr. Štefan Harabin.
Posledný májový deň sa
v Komjaticiach v okrese Nové
Zámky – niesol v znamení
stretnutia občanov regiónu
a starostov obcí so Štefanom
Harabinom, sudcom Ústavného
súdu SR a bývalým ministrom
spravodlivosti SR (na snímke).
Prišiel tu predstaviť svoju knihu
„Súdnosť“ o jeho životných
osudoch a skúsenostiach,
a aby sa zároveň porozprával
s občanmi o súčasnej situácii vo
svete aj vo vrcholovej politike
na Slovensku, ale aj o bežných
starostiach, ktoré občanov
trápia. Stretnutie občanov
a
starostov
zorganizoval
Ing. Roman Cagáň s ďalšími
dobrovoľníkmi, obec poskytla
priestory kultúrneho domu a na
koniec besedy aj občerstvenie.
Prítomných občanov zaujímali
najmä otázky okolo migrantov,
ku ktorým sa JUDr. Harabin
vyjadril jednoznačne ako o
organizovanej invázii pod
„niekoho“ taktovkou. Jeho
slová potvrdili aktuálne aj slová
českých politikov (vysielané
na ČT24, 11. júna 2018), že
nemecké mimovládky doslova
„zbierajú“
utečencov
na
Stredozemnom mori a ďalších
nahovárajú, aby sa nalodili na
ich lode a vozia ich k európskym
hraniciam. Práve 11. júna – Taliani takto odmietli spolu
s Maltou loď so 600 utečencami (prevažne Afričanov)
a prijalo ich Španielsko – čo vyvolalo odpor a nesúhlas lídrov
viacerých štátov Európy – ale zároveň uznanie bežného
obyvateľstva Taliansku a Malte – že takto sa to má robiť, že
treba vracať lode s migrantmi naspäť do krajiny pôvodu,
keďže nejde o utekajúcich z vojnových území.
Otázka znie, kto platí spomínané mimovládky
a aktivistov? V podobnom duchu sa vyjadril aj bývalý
prezident Českej republiky a uznávaný ekonóm Václav Klaus
v relácii Partie, vysielanej na PRIMA PLUS 12.júna tohto
roku. JUDr. Štefan Harabin ďalej hovoril o tzv. „Marakéšskom
protokole“ – ktorý je veľmi závažný dokument a hovorí o tom,
že krajiny, vrátane Slovenska, budú musieť „organizovane“
prijímať migrantov z Afriky. Naše ministerstvo zahraničných
vecí tvrdí, že zo Slovenska v Marakeši nikto nebol, a že
Slovensko nič nepodpísalo. Harabin odporuje ako uznávaný
právnik – že medzinárodný právny záväzok môže byť prijatý
aj tak, že záväzok odobrí slovenský veľvyslanec. Podľa
najnovších správ urobil tak slovenský ambasádor v Bruseli

Stanislav Vallo. Zdá sa teda, že súčasná slovenská vláda
svojich občanov zavádza na rozdiel napríklad od maďarskej,
keď maďarský minister zahraničných vecí jednoznačne
protokol odmietol podpísať.
JUDr. Štefan Harabin pokračuje: „Ak sa celkovo nezastaví
príval migrantov, bude to genocída európskeho pôvodného
obyvateľstva... už aj tým, že každý migrant má podľa dohody
EÚ dostať okolo 800€/mesiac a ubytovanie!“ Táto informácia
značne pohoršila prítomných občanov v Komjaticiach,
pretože si veľmi dobre vedia prepočítať, aké sú naše
slovenské dôchodky po celoživotnom odpracovaní, ale
aj mnohé súčasné platy, a niekto, kto tu príde a ničím sa
nezaslúžil za to, aby požíval výhody sociálneho systému, má
dostať takúto „podporu“? „Je to neúcta k našim občanom
a jasná genocída pôvodného obyvateľstva, treba sa k tomu
jasne postaviť a odmietať“, hovorí Harabin.
Tvrdé stanovisko zaujal Štefan Harabin aj k tvrdeniu, že „...
nemáme dostatok pracovnej sily a preto musíme prijať aj
cudzincov, migrantov,“ čo pomaly pripúšťa aj nový predseda
vlády Peter Pellegrini. Hovorí opäť JUDr. Štefan Harabin:
„Zaplaťme našim ľuďom normálne platy za ich prácu
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a zostanú na Slovensku a nepôjdu do zahraničia.
Veď koľkí by s otvorenou náručou prijali spomínanú
podporu migrantov ako mzdu za svoju prácu a nešli
by od rodín a problém s nedostatkom pracovnej sily
by bol vyriešený!“ Pripomenul, že „čo sa týka väčšiny
migrantov, nie sú naučení pracovať ako Európania,
väčšina z nich sú absolútne nevzdelaní a idú tu, lebo
boli „nabaláchaní“, že v Európe na nich čakáme, aj
s tým operujú – že sa máme o nich postarať“.
Tu len doplníme, že aktuálne v relácii „Téma dňa“ na
TA3, vysielanej 12. júna 2018 vystúpili naši poslanci
Klus a Blanár a potvrdili, že problém s migrantmi
vlastne spôsobila kancelárka Merkelová, ktorá
pozvala v roku 2015 migrantov do Nemecka, za
účelom pomoci, ale celý problém sa Nemecku vymkol
z rúk, a teraz ho chce riešiť tak, že žiada, aby si štáty
EÚ utečencov prerozdelili. Nemecko teda nesie plnú
zodpovednosť za uvedený stav a malo by si problém
aj zodpovedne vyriešiť. Český prezident Zeman sa
k problému migrácie vyjadril vtipne, ale zároveň
veľmi trefne. Pokúsim sa ho približne odcitovať:
„Kancelárka Merkelová si pozve na návštevu hostí
a následne ich pošle k susedom na obed.“
Ďalším problémom, o ktorom sa prítomní ľudia
rozhovorili aj so Štefanom Harabinom – je
obmedzovanie slobody vyjadrovania sa. Ak sa
niekto u nás otvorene a kriticky vyjadruje k témam inak,
ako je to „slušné“ či „demokratické“, ako to odznieva
v mainstreamových médiách a ako počujeme z úst
„klasických“ politikov, tak je takmer automaticky označený
za konšpirátora – extrémistu, ktorý nedostane ani priestor
v médiách, aby sa vyjadril a mohol vysvetliť svoj postoj. Ešte
môže aj čakať trestné oznámenie. Štefan Harabin zdôraznil,
že on sa nebojí a nebude báť hovoriť o týchto veciach pravdu,
že bude poukazovať na najväčšie hrozby: nekontrolovanú
inváziu a záplavy migrantov, ktorí nemajú výchovu,
vzdelanie, sú možnými šíriteľmi rôznych infekčných chorôb,
mnohí sú násilníci a koľko je medzi nimi infiltrovaných
teroristov – ktorí sa majú spolu s ostatnými do Európy dostať
a tu napĺňať posolstvo tých, ktorí ich tu poslali?
O zvýšenom reprodukčnom a populačnom „apetíte“
u tejto etnickej skupiny už radšej ani nehovoríme, ale je to
taktiež nebezpečné, ak porovnáme reprodukčné praktiky
pôvodného európskeho obyvateľstva. Takéto otázky trápia
veľmi veľa občanov – a nielen v novozámockom regióne.
Prečo sa ich boja vysloviť nahlas - prečo sa o obavách
otvorene nepovie aj v médiách?
Reč bola aj o Mečiarových amnestiách a ich zrušení – čo
z hľadiska práva – bolo a je neprípustné! „Tu nejde o Mečiara,
alebo niekoho iného, ale ak niekto ruší právne doktríny,
jeho inštitúty, ruší fakticky štát. Prečo si nikto nedovolí
zrušiť Havlove amnestie? A tiež sa nemusia každému páčiť“,
počuli sme od Štefana Harabina. „Nebezpečenstvo súčasnej
geopolitiky, riadenej z USA a z Bruselu je – že títo mocní páni
sveta chcú doslova idiotizovať európske národy a ľudstvo
stratou kritického myslenia, postupne zrušiť štáty ako také –
urobiť jeden veľký multikultúrny subjekt, centralizovať celú
Európu a ovládať ju. A k tomu má poslúžiť aj organizovaný
prílev migrantov“, pokračoval Harabin.
Témou bola aj súčasná démonizácia Ruska. Znevažovanie
Ruskej federácie a slovanskej myšlienky vôbec, je už veľmi
trápne v očiach súdnej verejnosti. Počuli sme, že naši ľudia
nechcú byť nasilu vťahovaní do nenávisti voči ruskému
národu, nakoľko nás spájajú spoločné korene, ale aj história
a dlhoročné spolunažívanie. A preto aj túto skutočnosť
považujú Slováci za vážny problém, kde by Slovensko
malo presne povedať, kam patrí a ako sa chce aj ďalej
uberať. Skrátka, aj tu sú potrebné pravdivé informácie, a nie
vytrhávanie informácií z dejinných súvislostí, tak ako to
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niekomu dnes vyhovuje.
Tu je odpoveď Štefana Harabina na otázku „Ako sa
dá brániť dezinformáciám? A dá sa vôbec brániť?“ –
„Príkladom nech je pre nás Maďarsko, Viktor Orbán, ktorý vie
nahlas povedať čo sa mu nepáči, chráni si svoj štát, svojich
ľudí – nie je v predklone ako naši politici. Aj my, Slováci si
musíme uvedomiť, že jediná možnosť malej krajiny ako
prežiť, je dodržiavať zmluvy a rozvíjať politické a ekonomické
vzťahy s každým, kto hrá fér. Štát je tu predsa pre svojich
občanov, má povinnosť chrániť svojich občanov, aby sa vo
svojej krajine cítili bezpečne – a nie ako cudzinci v prenájme.
Predsa nie je normálne – aby rôzne cudzie živly a migranti,
ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku, mali sa ekonomicky
lepšie ako naši občania, ktorí do sociálneho balíčka štátu
prispievajú každodennou prácou, a ešte aby sa báli povedať,
čoho sa boja? Tak to je čo za spravodlivosť a za štát?“
JUDr. Štefan Harabin po skončení oficiálnej besedy, ešte
dlho diskutoval len tak s občanmi, ktorí mu dávali aj mnohé
osobné otázky, gratulovali mu a vyslovili želanie, že naša
krajina potrebuje práve v tejto zložitej dobe na čele štátu
politika, ktorý nie je úplatný, ktorý má svoj zdravý názor
na veci, ale ktorý má v prvom rade rád Slovensko. Nenechá
ho zničiť, rozkradnúť, štvať proti iným štátom. Mať rád to
neznamená len sa búchať do pŕs a hovoriť o láske. Mať rád
svoj štát, to znamená aj prijať nepopulárne stanovisko proti
mocným sveta, nedať sa vtiahnuť do ich geopolitických
záujmov a bojov, kedy si určia svoj cieľ a dôvod – a ty, malý
štátik – pridaj sa – alebo inak si náš nepriateľ. Hrdý a statočný
môže byť ako človek – tak aj malý štát. A na toto posolstvo
nezabúdajme, rovnako tiež na myšlienku, ktorú ste si mohli
prečítať v titulku tohto článku.

POZNÁMKA: JUDr. Štefan Harabin je jedným
z možných kandidátov na funkciu prezidenta
Slovenskej republiky. Voľby na slovenského
prezidenta sa uskutočnia na jar roku 2019.
Záujemcovia si v tejto súvislosti môžu pozrieť
webovú stránku www.harabinnahrad.sk.
Z verejného stretnutia občanov
a z dostupných mediálnych informácií spracovala:
Mgr. Alena Jaššová
foto z akcie: Eugen Paľcev
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Predstavuje sa Advokátska kancelária
BK ADVO PARTNERS, s.r.o.

Mgr. Attila Bogdány
advokátsky koncipient
JUDr. Lýdia Botorče
konateľ, advokátka
Advokátska kancelária BK ADVO PARTNERS, s.r.o. Šaľa poskytuje právne služby v oblasti obchodného, občianskeho,
rodinného, pracovného práva, korporátneho práva, konkurzného práva,
právne služby týkajúce sa prevodov
nehnuteľností. Pôvodne vykonávala
advokáciu konateľka a advokátka JUDr.
Lýdia Botorče samostatne od roku
2013 a od roku 2017 poskytuje právne
služby prostredníctvom spoločnosti
s ručením obmedzeným, ktorá je pre
prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť pri poskytovaní
právnych služieb, poistená na poistné
plnenie do výšky 1 500 000,- EUR. „Poskytujeme komplexné právne služby
medzinárodným obchodným spoloč-

JUDr. Pavol Kollár
advokátsky koncipient

nostiam, ale aj fyzickým osobám ako
jednotlivcom. Naši klienti sú spravidla
naši dlhoroční obchodní partneri, ku
ktorým máme individuálny prístup
a lojálnosť. Cieľom našej advokátskej
kancelárie je byť diskrétnym a spoľahlivým obchodným partnerom, na
ktorého sa môžu klienti kedykoľvek s
dôverou obrátiť, nakoľko vedia, že im
pomôžeme vyriešiť nielen každodenné záležitosti, ale aj tie najnáročnejšie
právne problémy“, hovorí JUDr. Lýdia
Botorče, konateľka spoločnosti.
Odbornosť a profesionálny prístup k
riešeniu problémov garantuje kancelária dlhoročnými skúsenosťami tímu v
oblasti poskytovania právnych služieb.
Pracovný tím pozostáva z právnikov,
ktorí sú pripravení riešiť právne problémy, právne stanoviská, pripravovať
zmluvy, zastupovať klientov pred sú-

dmi a úradmi na celom území SR, vymáhať pohľadávky, exekúcie, zabezpečovať komplexné právne služby pre
obchodné spoločnosti. Kancelária poskytuje aj služby v prípade, ak sú klienti v zahraničí a potrebujú zabezpečiť
napr. prevody nehnuteľností a podobne. Svoje služby poskytuje advokátska
kancelária v slovenskom, anglickom a
maďarskom jazyku, čo patrí k benefitu
spoločnosti.
Odmeny advokátov sa riadia Vyhláškou
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky č. 655/2004 Z. z. o náhradách
a odmenách advokátov za poskytovanie právnych služieb, pričom výška
odmeny vždy záleží na konkrétnej dohode s klientom.

Kontakty:

BK ADVO PARTNERS, s.r.o.
zast. JUDr. Lýdia Botorče
konateľ, advokátka

Štúrova 884/24, Šaľa
Tel. 0944 290 909
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Mesto Šurany

Terajší systém Lekárskej služby prvej pomoci zanikne po zásahu
Ministerstva zdravotníctva SR aj v Mestskej poliklinike Šurany
Mestská poliklinika Šurany poskytuje
obyvateľom širokého okolia zdravotnú
starostlivosť už 22 rokov. Od roku 1996
teda funguje pod hlavičkou mesta ako
jediná poliklinika na Slovensku. Spoločné úsilie mesta a a jednotlivých riaditeľov tejto polikliniky za tie roky prispelo
k tomu, že sa dnes Mestká poliklinika
Šurany môže považovať za jednu z tých,
ktorá sa neustále snaží o to, aby si jej pacienti vybavili všetky potrebné vyšetrenia na jednom centrálnom mieste.

Dostupná zdravotná
starostlivosť až pre 40 000 ľudí

Mestská poliklinika Šurany poskytuje
primárnu, špecializovanú a rehabilitačnú zdravotnú starostlivosť v dvadsiatich siedmich ambulanciách a dvoch
budovách pre spádovú oblasť približne
40 000 obyvateľov. „Zriaďovateľom polikliniky je mesto Šurany a poliklinika
je v jej 100 % vlastníctve,“ hovorí primátor mesta Šurany Ing. Marek Oremus.
Mestská poliklinika Šurany hospodári
tak, že príspevok od mesta nepotrebuje. „Pokiaľ však ide o pomoc finančnú
k zveľaďovaniu jej majetku, tam sa už
ako mesto podieľame, či už to bol podiel
na výmene vchodových dverí, nejaké
úpravy v interiéri, spoluúčasť na výmene okien či nákup nového USG prístroja
na oddelenie gastroenterológie. Riešime potreby polikliniky aj vtedy, ak ide
o dispozičné úpravy v jej vnútorných
priestoroch a pomoc pri zabezpečovaní
odborných prístrojov,“ dopĺňa primátor
Marek Oremus. Riaditeľka Mestskej po-

Riaditeľka Metskej polikliniky
v Šuranoch
Ing. Miroslava Križanová
likliniky Šurany Ing. Miroslava Križanová zdôrazňuje, že najväčšou prioritou je
poskytovať zdravotnú starostlivosť na čo
najvyššej kvalitatívnej úrovni s čo najlepším technickým vybavením a kvalitným personálom.

Ortoptická cvičebňa pre deti
vyhľadávaná v širokom okolí

Za svojho pôsobenia stihla riaditeľka
Miroslava Križanová, ktorá je vo svojej
funkcii už štyri roky, vynoviť hneď niekoľko ambulancií. Začiatkom minulého roka sa napríklad zrekonštruovalo
a nanovo zariadilo nové očné oddelenie,
v rámci ktorého bola úspešne zriadená aj
ortoptická cvičebňa. „Je určená pre malé
deti, ktorým sa v Nitrianskom kraji venujú len dve lekárky a jednou z nich je
naša pani doktorka Valkovičová,“ vysvetľuje. Ortoptickú cvičebňu vďaka jej
modernému vybaveniu a vysokej úrovni
dnes navštevujú deti
z viacerých kútov
Slovenska. Nového
šatu sa tiež dočkala
psychiatrická
ambulancia a všetky tri
ambulancie všeobecných lekárok pre deti
a dorast. Deti s rodičmi si tak môžu
spríjemniť čakanie
na vyšetrenie v útulPrerobená a vynovená recepcia pri vstupe
ných a vynovených
do Mestskej polikliniky Šurany
priestoroch. „Veľmi

Ing. Marek Oremus,
primátor mesta Šurany
sa teším, že táto detská časť je na reprezentatívnej úrovni. Mrzí ma však, že sa
nájdu aj takí, čo našu snahu dokážu ničiť, pretože rekonštrukcia stojí nemalé
finančné prostriedky,“ dodáva riaditeľka
Mestskej polikliniky v Šuranoch.

MDDr. Erika Mihalovičová
je jednou z mladých
zubárok na
stomatologickom oddelení

Pacientky určite rady privítajú
vynovené gynekologické
ambulancie

Aj v Mestskej poliklinike Šurany sa zaoberajú celospoločenským problémom
nedostatku lekárov. „Snažíme sa omladzovať kolektív a momentálne pracujeme na obsadení pozície gynekológa.

pokračovanie na str. 34.
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Jedna gynenokologická ambulancia sa
momentálne prerába a po nej príde na
rad druhá,“ hovorí o budúcich novinkách riaditeľka Miroslava Križanová.
Gynekologické ambulancie budú zariadené novým nábytkom a vybavené i po
technickej stránke, v pláne je tiež zakú-

MUDr Elena Hrabovská
je nielen všeobecnou lekárkou
pre dospelých,
ale aj skúsenou hematologičkou
penie nového USG prístroja. „Prioritou
moderných centier je technické vybavenie a komfort. Postupujeme síce malými
krokmi, ale veríme, že Mestská poliklinika sa takýmto centrom raz stane.“

Poliklinika sa možno dočká nového digitálneho RTG prístroja

Mestská poliklinika Šurany pokrýva
takmer všetky oddelenia, chýba jej už iba
urologická ambulancia. „Zvažovala som
zriadenie tejto ambulancie, v minulosti
sa o to pokúšali dvaja moji predchodcovia, no neúspešne. Vždy je to na rozhodnutí VÚC a zazmluvnenia výkonov poisťovňami. Pracujem však na tom, ako by
sme využili voľné priestory na prízemí
po zrušení LSPP.“ Riaditeľka Mestskej
polikliniky uvažuje aj o vytvorení pozície samostatného rádiológa, ktorý by zastrešoval rádiologické vyšetrenia a popisoval výsledky RTG vyšetrení ostatných
špecialistov. K tomu je samozrejme po-
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trebné aj kvalitnejšie vybavenie. „Mesto
teraz pripravuje nákup nového moderného digitálneho RTG prístroja,“ hovorí
primátor Šurian Marek Oremus. Poliklinika by sa vďaka nemu posunula na špičkové pracovisko aj v tejto oblasti. Pacient
by už nemusel prenášať RTG snímky
fyzicky, ušetrili by sa archivačné priestory a navyše by sa odbúralo i množstvo
žiarenia na pacienta. „K daným snímkam by takto mali prístup tiež ostatné
pracoviská v rámci SR, čiže pacient by
svoj zdravotný stav mohol skonzultovať aj s iným odborníkom,“ ozrejmuje
riaditeľka Miroslava Križanová. „Verím,
že nákupom tohto prístroja sa skvalitní
práca aj vyhodnocovanie snímok, keďže
digitálna kvalita je na úplne inej úrovni.“

Zrušenie Lekárskej služby prvej
pomoci je celoslovenský
problém

V poslednom období na Slovensku rezonujú informácie okolo zrušenia Lekárskej služby prvej pomoci (LSPP), ktoré
sa priamo dotýkajú i Mestskej polikliniky v Šuranoch. Zubno-lekárska LSPP je
v nej totiž od 10. mája tohto roku zrušená, čo u viacerých ľudí vyvolalo nesúhlas
a nevôľu. Od 1. júla tu pacienti dokonca
nenájdu ani detskú LSPP či LSPP pre dospelých. Mnohí sa pýtajú, či voči tomuto rozhodnutiu nemohlo mesto Šurany
zakročiť. Odpoveď je daná v novele zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Lekárska služba
prvej pomoci sa zmení na pevnú ambulantnú pohotovostnú službu, ktorá bude
dostupná v pracovných dňoch v čase od
16,00 do 22,00 a v dňoch pracovného
pokoja v čase od 7,00 do 22,00. Vyjadril
sa aj samotný Nitriansky samosprávny
kraj: „LSPP pre dospelých v Šuranoch by
na základe tejto novely zákona zanikla
k 1.7.2018, nakoľko v zmysle uvedenej
novely zákona nebolo mesto Šurany zaradené Ministerstvom zdravotníctva SR

do pevnej siete ambulantnej pohotovostnej služby.“ Pevné ambulantné body
podľa tohto zákona budú zriadené iba
v okresných mestách a na dobrovoľnosti
lekárov vykonávať pohotovostnú službu. Povolenie na prevádzkovanie pevnej
ambulantnej pohotovostnej služby vydáva Ministerstvo zdravotníctva. Nie je
teda chybou mesta Šurany či riaditeľky
Metskej polikliniky v Šuranoch, že je
zubno-lekárska LSPP zrušená. Podľa vyjadrenia Nitrianskeho samosprávneho
kraja sa v rámci tejto oblasti zubno-lekárska služba prvej pomoci vykonáva
v Nitre a Leviciach. Doterajší systém
LSPP zanikne po zásahu Ministerstva
zdravotníctva SR k 30.6. na mnohých
miestach Slovenska úplne. Podľa minis-

Všeobecná lekárka pre deti
a dorast MUDr. Jana Tuchyňová
terstva sa o pacientov v súrnych prípadoch postará centrálny príjem (urgent)
nemocnice, čiže pre ľudí z okolia Šurian
FNsP v Nových Zámkoch. Ďalšie potrebné informácie môže občan - pacient
sledovať na stránke VÚC, v tomto prípade Nitrianskeho samosprávneho kraja,
ktorý nesie za LSPP takisto zodpovednosť.
pripravila: Maja Májeková

Aké podujatia sa v Šuranoch uskutočnili a na čo ďalšie sa ešte môžete tešiť?
Mesto Šurany v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom a ďalšími partnermi či organizátormi po celý rok
pripravuje pre verejnosť viaceré kultúrne, spoločenské a
športové podujatia. Niektoré z nich už majú svoju dlhodobú tradíciu a ďalšie si svoj okruh priaznivcov pomaly
ale isto získavajú. Šurany teda oplývajú skutočnou kultúrnou rozmanitosťou, k čomu prispieva aj fakt, že dané
podujatia sú zamerané na všetky vekové skupiny. Deti,
mládež, stredná či staršia generácia – kultúrne vyžiť sa
môže v tomto meste úplne každý.
Rozprávkovú noc s Andersenom zažili deti hneď na jar

23. marca v Mestskej knižnici M. Matunáka. Toto úspešné
podujatie na podporu čítania sa organizuje už niekoľko
rokov pri príležitosti výročia narodenia tohto dánskeho
rozprávkara. Ťažiskovou témou boli tentoraz rozprávky
O psíčkovi a mačičke z dielne Josefa Čapka. Deti si pripomenuli i výročie prvej zmienky o Šuranoch spojenú
s večernou návštevou priestorov Mestského úradu. Tam
sa napokon o päť dní neskôr v stredu 28. marca konali vo
veľkej zasadačke Oslavy 73. výročia oslobodenia mesta,
kde si žiaci základných a stredných škôl, ale i široká verejnosť pripomenuli historické udalosti oslobodenia Šurian.

Žurnál z našich obcí
Mesiac apríl patrí nezameniteľne Požitavskej výstave vín, ktorej 9.
ročník prilákal do priestorov Spoločenskej haly v Šuranoch na verejnú degustáciu nemalé množstvo návštevníkov zo širokého okolia. Odborné komisie posudzovali 382 vzoriek vín od 152 vinárov.
Oplatí sa prísť i budúci rok! Čaká na vás totiž jubilejný 10. ročník.
Ukrátení neostali ani študenti stredných škôl – tí však na rozdiel od
predchádzajúcej akcie testovali svoje mozgové bunky vo vedomostno-zábavnom kvíze Čo vieš o Šuranoch. „Súčasťou bola i trochu nezvyčajná výstava fotografií s názvom Nešliapme si po minulosti, kde
boli na zemi rozhodené staré fotografie Šurian. Na takúto súťaž sa
ale môžu tešiť i naši seniori už na jeseň tohto roku,“ hovorí Renáta
Kozlíková, organizátorka viacerých kultúrnych podujatí v Šuranoch.
V posledný aprílový deň sa na celom Slovensku koná už tradičné
stavanie mája. Tento zvyk však mesto Šurany poňalo spolu s organizátormi naozaj štýlovo, a to Retro oslavou Predvečera 1. mája.
Začala sa lampiónovým sprievodom, ktorý s veľkým nasadením dopĺňala šurianska dychová hudba pod vedením Karola Halása. Účastníci sprievodu sa na toto podujatie pripravili naozaj poctivo – boli
oblečení v zväzáckych, pionierskych a iných uniformách, no mohli
ste tu vidieť aj prehliadku veteránov automobilov. „Bola to veľmi
vydarená udalosť rodinného charakteru. U obyvateľov vyvolala táto
akcia veľký záujem a skvelý ohlas,“ hodnotí toto podujatie riaditeľ
MsKS RNDr. Miroslav Eliáš.
Máj bol skutočne bohatý na rôzne kultúrne akcie – za zmienku stojí Spomienková slávnosť na osobnosť M.R. Štefánika, šurianske
dostihy a samozrejme Deň matiek, ktorý sa v Šuranoch oslavoval

hneď niekoľkokrát. Mojej matke je literárna súťaž s celoslovenskou
pôsobnosťou o najkrajšie vyznanie matke, preto sa na jej 11. ročníku
v šurianskej synagóge stretli všetci nadšení mladí autori základných
a stredných škôl, aby literárne vzdali úctu, vďaku a lásku žene, ktorá
ich od narodenia sprevádza životom. Veľký koncert ku Dňu matiek
pripravila aj ZUŠ Tibora Sládkoviča a Mesto Šurany ako prejav vďaky všetkým matkám darovalo okrem krásnych kvetov koncert hudobnej dvojice Martina Jakubca a Božanky, ktorí rozozvučali Spoločenskú halu najznámejšími hitmi zo Šláger TV a TV8.
Kultúrne podujatia v máji ukončila výnimočná Noc múzeí v Šuranoch. Tá sa začala nádhernými piesňami v podaní speváckeho zboru
OZVENA z Budapešti a Ženského speváckeho zboru Kantána zo
Šurian. Pokračovala tvorivými dielňami pre deti a rodičov,ktorí sa
premenili na stredovekých staviteľov, pričom ostatní návštevníci si
mohli vypočuť prednášku Miroslava Eliáša s tajomným názvom Kde bolo, tam bolo, kde na základe starých fotografií a máp z dávnej histórie mesta priblížil mnohým poslucháčom mesto Šurany v minulosti
a dnes. „Veľmi ma prekvapilo, že ľudia nestrácajú záujem i o také vážnejšie veci ako je kultúra a história nášho mesta,“ dodáva. Súčasne by rád pozval záujemcov
na návštevu Domu umenia (Kunsthalle) v Bratislave,
kde má aktuálne spustený pilotný projekt Múzeum
cukru. „Vo veľkej miere je v ňom prezentované práve
slovenské cukrovarníctvo, keďže pestovanie repy v našom regióne malo veľký význam a práve naše múzeum
sa zameriava na dokumentovanie dejín slovenského
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cukrovarníctva.“ Výstava je pre návštevníkov otvorená do polovice
júla.
1. júna sa Námestie hrdinov zmenilo na detský svet – Mesto Šurany
v spolupráci s MsKS pripravilo pre deti k ich sviatku rôzne atraktívne hry a zážitky. Program bol naozaj pestrý a bohatý – ukážky
techniky a práce zložiek Záchranného integrovaného systému, prácu kynológov, príklady prvej pomoci MO SČK či prezentáciu Karate
Klub Triumph sa na jednom mieste podarí vidieť len málokomu.
A to bol len zlomok toho, čo všetko deti mohli v tento deň zažiť.
Oslavy MDD pokračovali aj v nedeľu 3. júna detskými rybárskymi
pretekmi.
A čo má mesto Šurany pripravené pre verejnosť počas nasledujúcich
mesiacov? Pekný kultúrny program si môžu prísť ľudia pozrieť 20.
júla do areálu TONA na podujatie s názvom Vatra zvrchovanosti.
V prvej polovici augusta organizuje MsKS pre deti denný letný tábor, o ktorý je vždy veľký záujem a koncom augusta si mesto pripomenie Oslavy SNP.
Veľkolepou udalosťou tohto roka bude bezpochyby Galaprogram
k 880. výročiu prvej písomnej zmienky mesta, ktorý sa uskutoční
4. septembra v Spoločenskom dome v Šuranoch. Na tomto podujatí primátor mesta ocení významné a zaujímavé osobnosti Šurian
a o spestrenie atmosféry sa postarajú žiaci ZUŠ Tibora Sládkoviča
a spevácky zbor Kantáta. Ešte 3. septembra sa však v Spoločenskej
hale bude konať slávnostné uvedenie štyroch nových knižných publikácií: Cesta dejinami mesta Šurany (Miroslav Eliáš), Kostolný Sek
(Karol Kolečáni), Chlapci z uličky (Oľga Némethová) a Šurany vo
fotografii (Renáta Kozlíková).
Na Tradičný šuriansky jarmok budú môcť návštevníci zavítať 21.
a 22. septembra a už teraz je jasné, že sa je na čo tešiť. V piatok bude
určite zaujímavým šermiarske vystúpenie, no svoje miesto tu budú
mať i rôzne hudobné zoskupenia – Matičiari, Ľudo Kuruc Band,
country skupina Weekend, Colorado, šurianske rockové skupiny
a sobota vyvrcholí koncertom skupiny POLEMIC a MadDogX. Počas týchto dvoch dní sa tu teda vystriedajú takmer všetky hudobné
žánre, čiže návštevníci si budú mať určite z čoho vyberať.
- maja -
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„V našej materskej škole sa zameriavame na
enviromentálnu výchovu detí a zdravý životný
štýl,“ hovorí riaditeľka MŠ Mostná Šurany Eleonóra Révayová.

Prvé roky sú v živote dieťaťa
veľmi dôležité, pretože sa počas
nich učí všetko, čo využije neskôr v ďalších rokoch. Okrem
rodičov sa však na výchove
nemalou mierou podieľajú aj
materské školy. Jedna z nich na
Mostnej ulici v Šuranoch začínala ako Jasle - MŠ a po ich zrušení
sa z pôvodne štyroch tried stalo
šesť vrátane elokovanej triedy
v Nitrianskom Hrádku. Profilácia tejto materskej školy so
137 deťmi je zameraná na enviromentálnu výchovu v spojení
so zdravým životným štýlom.
O tom, prečo v škôlke významne
preferujú zážitkové učenie a každoročne navštevujú Školu v prírode, nám viac prezradila riaditeľka Materskej školy Mostná
v Šuranoch Eleonóra Révayová.
o Ako dlho v MŠ Mostná
v Šuranoch pracujete, kedy ste
sa stali jej riaditeľkou?
- Ako učiteľka tu pôsobím od
začiatku, teda od roku 1982,

vzdelávacieho programu (ŠVP)
Štvorlístok. Obsah tejto MŠ
je štruktúrovaný v oblastiach
všeobecného vzdelávania, čo
znamená, že sa snažíme o to, aby
boli deti pripravené na nástup
do ZŠ, aby disponovali základnými poznatkami. Začíname od
malých tried, kde sa deti učia
sebaobsluhe a samostatnosti.
Snažíme sa, aby deti získali pocit
istoty, pohody a pokoja cielenými
projektmi, ako napr. Trieda plná
pohody, podporujeme ich duševné zdravie.
o Máte rozpracované aj nejaké
projekty, na základe ktorých
potom s deťmi pracujete?
- Keďže školský vzdelávací
program Štvorlístok je upriamený na enviromentálnu výchovu
detí, máme podľa toho rozpracované rôzne interné programy
a projekty, ako napríklad Maťko
ekológ - Zdravá zemeguľa. To je
gro nášho vzdelávacieho programu, v rámci neho rozvíjame

odkedy bola MŠ uvedená do
prevádzky. Funkciu riaditeľky
vykonávam od roku 2001. Z tejto pozície sa snažím vytvoriť
vhodné podmienky na prípravu
dieťaťa pred vstupom do ZŠ
a dosiahnutie úrovne školskej
zrelosti. Z toho vyplýva aj náročnosť na pedagógov pri uplatňovaní ich tvorivého prístupu
vo výchovno-vzdelávacom
procese.
o Skúste povedať niečo o aktivitách, ktoré s deťmi realizujete.
Čo všetko im MŠ dokáže poskytnúť?
- Pracujeme podľa školského

zdravotnú a pohybovú výchovu,
snažíme sa zlepšovať stravovacie
návyky, rozvíjať ekologické cítenie, ochranárske postoje voči
životnému prostrediu. To je profilácia našej MŠ. Máme rozpracované i ďalšie projekty – Trieda
plná pohody, ktorý je zameraný
na výchovu detí k zdravému životnému štýlu. Projekt Čarujeme ceruzkami je upriamený na
rozvoj grafomotoriky, ktorá je
predpokladom na písanie a čítanie v ZŠ. Môžem spomenúť aj
projekt Sme zdravé a šťastné deti,
ten je zasa zameraný na stimulovanie jemnej a hrubej motoriky,

na pohybové aktivity a vybudovanie pozitívneho vzťahu k športu.
o Zdá sa, že sa neustále snažíte
zapájať do rôznych projektov.
V čom Vám napríklad pomohli
najviac?
- Cez dva grantové programy
Samsung ELITE 2014 a ELITE
2015 sme získali pomerne veľkú
čiastku finančných prostriedkov.
Vďaka ELITE 2014 sa nám podarilo vybudovať multifunkčné
ihrisko, pretože v našej MŠ absentuje telocvičňa. O potrebe
ihriska vypovedá i fakt absencie
pohybu detí, resp. vzrast pohybovo pasívnych a obéznych detí,
zdravotné problémy s chrbticou,
ktoré sme odpozorovali v praxi. V ELITE 2015 sme zrealizovali projekt Neleňme, zeleňme,
ktorým sme sa snažili esteticky
kultivovať školské prostredie
výsadbou okrasných rastlín, listnatých, ihličnatých a ovocných
stromov a kríkov. Zeleň sa snažíme využívať aj v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, pri zážitkovom učení
- v zmysle bezprostredného pozorovania, skúmania
a experimentovania s prírodou. Z týchto prostriedkov
sme kúpili kvalitnú drevenú
preliezku, ktorú máme na
dvore ako herný prvok.
o Vraj idete investovať
nemalú sumu do vybudovania priestoru pre približne 25 detí...
- Áno, náš zriaďovateľ mesto
Šurany vypracoval a získal pre
našu Materskú školu projekt
z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorý
nám vyrieši sťažené priestorové
podmienky vybudovaním prístavby medzi dvoma pavilónmi,
čiže jednu samostatnú triedu. Po
tejto rekonštrukcii by sme mali
mať novú herňu, spálňu aj sociálne zariadenia. V rámci tohto
projektu budú vsadené do areálu školského dvora herné prvky
a tiež budú vybudované nové
bezbariérové vstupy pri hlavných vchodoch do pavilónov.

o Môže sa vaša škôlka popýšiť
niečím, čo iná nemá?
- Myslím, že je to Škola v prírode,
ktorú pravidelne organizujeme
v rámci projektu Maťko ekológZdravá zemeguľa, kde zážitkovou
formou učíme deti vnímať prírodu, jednoduché veci... Všetko
robíme hravou formou. V súvislosti s týmto sme si urobili ďalšie interné projekty v spolupráci
s Orangeom, cez ich grant sme
vybudovali malú bylinkovú záhradu, kde sa deti starajú o bylinky, spoznávajú ich vôňu a chuť.
Pri jej slávnostnom otváraní sme
zorganizovali ochutnávku bylinkových čajov pre deti a rodičov
a symbolicky sme zasadili aj lipu
ako strom spätý so slovenskou
identitou.
o Chceli by ste odkázať niečo
rodičom a deťom?
- Verím, že rozšírením kapacity
sa vylepšia priestorové podmienky a že aj na materské
školy sa v najbližšej dobe nájdu
finančné prostriedky na to, aby
sa zrekonštruovala budova , vymenili okná, jednoducho aby sa
celý areál MŠ zveľadil a zodpovedal potrebám súčasnej školy.
Našou odbornou úlohou je
ešte lepšie rozvinúť spoluprácu
s rodinou, napr. v organizovaní
spoločných kultúrnych a voľnočasových aktivít. Samozrejme,
uvítame aj konštruktívne nápady
od rodičov pre zlepšenie fungovania školy.
- májeková -
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„Základ výchovy je v rodine a my rodinu len
dopĺňame,“ hovorí riaditeľka Materskej školy
MDŽ v Šuranoch Erika Sekanová.
Byť riaditeľkou materskej školy je síce
náročná práca, no
deti vás pri tomto
povolaní vedia príjemne dobyť energiou. O to väčšia je
radosť, ak vidíte, ako
zo dňa na deň napredujú. Myslí si to
riaditeľka Materskej
školy MDŽ v Šuranoch Erika Sekanová.
S materskou školou
je spätá od úplného
začiatku, kedy sem
nastúpila ihneď po skončení strednej školy. Aj keď riaditeľkou je
len od januára minulého roka, jej ciele pre materskú školu so 156
deťmi sú jasné – docieliť, aby sa z nej stalo plnohodnotné miesto
pre výchovu a vzdelávanie našich najmenších.
o Ako by ste charakterizovali MŠ MDŽ v Šuranoch?
- Podľa štátneho vzdelávacieho programu má naša materská škola
vypracovaný vlastný školský vzdelávací program pod názvom
„Hravo, zdravo objavujeme svet.“ V ňom máme vytýčené vlastné
ciele, ktoré sú zamerané na pohyb, zdravý životný štýl a rozvoj
psychomotorických kompetencií, čo v podstate tvorí aj profiláciu
našej materskej školy. Naším najdôležitejším cieľom je naplniť
profil absolventa, aby dieťa po absolvovaní materskej školy bolo
pripravené na vstup do základnej školy a na ďalší aktívny život v
spoločnosti.
o Aké aktivity s deťmi realizujete?
- Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole je
charakteristická flexibilitou striedania spontánnych a riadených
činností. Aktivity s deťmi realizujeme podľa denného poriadku,
ktorý zahŕňa: hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenie, vzdelávacie aktivity, pobyt vonku, činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, odpočinok). Výchovnovzdelávacia činnosť je v materskej škole vymedzená do siedmich
oblastí. Pri realizácii týždenného plánovania výchovno-vzdelávacej
činnosti berieme do úvahy ich proporčnú vyváženosť a voľbu vhodných kombinácií pri aktivitách, ktoré s deťmi realizujeme. Máme
tiež dve triedy so zameraním na program Krok za krokom. Je to o
niečo odlišný štýl výchovy ako v ostatných triedach.
o Čím sa odlišuje?
- Prostredie v takejto triede je štruktúrované, sú v nej vytvorené jednotlivé centrá s obsažným názvom ako
napr. farbičkovo, čísielkovo...Podstatou je skupinová práca s deťmi,
kde si dieťa môže vybrať z viacerých
činností smerujúcich ku konkrétnemu cieľu. Deti sa touto formou učia
samostatnosti. Dôležitým prvkom
v takejto triede je ranné stretnutie,
ktoré maximálne podporuje napr.
rozvoj komunikatívnych kompetencií, prosocionálne cítenie detí
atď. Táto práca sa však dá realizovať
len so strednou a predškolskou vekovou skupinou. Pri mladšej vekovej skupine sa uplatňujú iba prvky

programu.
o Organizujete pre deti aj nejaké zaujímavé podujatia?
- V našej materskej škole organizujeme rôzne vystúpenia a podujatia. Za zmienku stojí jedno krásne podujatie, ktoré sa uskutočnilo
9. mája pri príležitosti osláv Dňa rodiny. Cieľom podujatia bolo
utuženie vzájomných vzťahov medzi rodičmi a materskou školou.
Školský dvor v našej materskej škole v tento deň maximálne ožil.
Zišli sa nedočkavé a usmievavé deti so svojimi rodičmi a pozvanie
prijal i pán primátor Šurian Ing. Marek Oremus. Popoludnie spríjemňovala detská speváčka Simsala. Pre deti sme pripravili rôzne
pohybovo-športové aktivity a súťaže, šikovné pani učiteľky pri
maľovaní na tvárach detí vyčarili rôzne pekné motívy, pre deti pripravili rodičia-sponzori pizzu... Myslím si, že toto podujatie malo
veľmi dobrú odozvu a určite si ho zopakujeme aj budúci rok.
o Na čo sa môžu deti tešiť budúci školský rok?
- V lete vždy pripravujeme nový plán práce. Naším snom je vytvoriť pre deti budúci rok telocvičňu a zamerať plán najmä na pohybové aktivity. Tam, kde bola telocvičňa predtým, sme totiž museli
z kapacitných dôvodov zriadiť 7. triedu. Deti síce cvičia v triedach,
ale nie je to ono.
o Aké sú Vaše ďalšie plány s MŠ do budúcna?
- V prvom rade by som chcela zmodernizovať budovu. Je potrebné zateplenie a výmena okien. Modernizáciu budova MŠ po
30 rokoch fungovania nutne potrebuje... Mesto so mnou úzko
spolupracuje a odkedy som nastúpila do funkcie, sa nám podarilo
vybudovať krásne nové terasy. Sociálne zariadenia sa tiež dočkajú
výmeny a verím, že sa nám podarí taktiež zmodernizovať i vybavenie jedálne a kuchyne. Deťom sme zakúpili nové bicykle, odrážadlá, kolobežky. Triedy postupne zapĺňame novým nábytkom,
didaktickými pomôckami.... Našou ďalšou víziou je, aby v našej
materskej škole pracovala vlastná logopedička, príp. psychologička
z dôvodu z roka na rok zhoršujúcej sa výslovnosti detí.
o Je niečo, čo by ste odporučili rodičom detí, ktoré navštevujú
MŠ MDŽ v Šuranoch?
- Viac spolupracovať a poradiť sa s nami, aby sme na deti rovnako pôsobili. Ja viem, že každý svoje deti miluje nadovšetko, no
v dnešnej dobe sú rodičia k deťom viac benevolentnejší ako voľakedy a my sa tu deti snažíme učiť aj k disciplíne, ku kultúrnemu
správaniu a k zodpovednosti. V záujme dieťaťa je veľmi dôležité
zosúladenie rodinnej a inštitucionálnej výchovy. Základ je však
v rodine a my rodinu len dopĺňame. Ten rozdiel sa potom negatívne môže odraziť aj pri nástupe dieťaťa do ZŠ.
- maja -
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okienko veterinára - okienko veterinára - okienko veterinára

Aj psíkov a mačičky otravujú kliešte
a trápia rôzne tráviace ťažkosti...
Letná sezóna so sebou neprináša iba to
príjemné, ale predstavuje aj zvýšené riziko
ochorenia pre našich štvornohých priateľov. V teplých mesiacoch sa darí okrem
kvetov vo vašej predzáhradke aj mnohým
vírusom, baktériám a v neposlednom
rade aj parazitom. Niektoré sú prenášané
výkalmi či telesnými tekutinami, iné si
našli lepší spôsob a to sprostredkovateľa
vo forme kliešťov. Tie prenášajú mnoho
ochorení, z ktorých by som rada spomenula najmä tzv. babeziózu, ktorá sa v posledných rokov u nás nanešťastie rozšírila.
Spôsobujú ju prvoci, ktorí sa po prisatí
kliešťa dostávajú do krvného obehu psa.
Zbystrite pozornosť, ak je váš pes letargický, odmieta potravu, má vysokú teplotu a
jeho moč je tmavohnedý. Babezióza sa dá
liečiť, ak je včas diagnostikovaná. Najlepší
spôsob prevencie sú prípravky chrániace psa pred kliešťami. Taktiež pravidelne
prezerajte srsť a ak už na kliešťa natrafíte,
na jeho odstránenie používajte špeciálne
pinzety vyrobené pre tento účel. Neodporúčam kliešte potierať éterom ani olejom,
nakoľko naopak dôjde k nárastu vypudenia toxínov a parazitov do tela psa.
Kliešte však nie sú jediným letným strašidlom. Tak ako aj u ľudí, aj u
psov a mačiek dochádza k častým zažívacím problémom. Niekedy je to ľahká forma tráviacich ťažkostí, no inokedy môže

ísť aj o život. Hovorím o parvoviróze, veľmi ťažkom vírusovom ochorení, ktoré postihuje najmä mladé neočkované jedince.
Napáda celé vrhy a chovy. Vždy platí, že
pri tomto ochorení veľmi záleží od imunitného stavu jedinca. Liečba je zdĺhavá a
náročná. Medzi prvé príznaky patrí zvracanie a odmietanie potravy, pes leží, má
často bledšie sliznice a nastupuje charakteristicky zapáchajúca krvavá hnačka. Jedinou prevenciou voči tomuto ochoreniu
je správna a včasná vakcinácia.
Či už sa jedná o závažné, alebo mierne
hnačkové ochorenie, neberte to nikdy na
ľahkú váhu. Ste za svojho psa zodpovedný. On sám do veterinárnej ambulancie
netrafí. Musíte hovoriť zaňho. Preto vás
prosím, nečakajte niekoľko dní a príďte
včas! Môže mu to zachrániť život.
Na záver by som ešte rada povedala zopár
slov o ranách. Ak je vaše zvieratko ranené,
v letných mesiacoch mu hrozí napadnutie
rany muchami. Tie do nej nakladú vajíčka,
ktoré sa veľmi rýchlo premenia na larvy.
Preto akékoľvek otvorené rany ihneď ošetrite, nepreväzujte a urýchlene navštívte
veterinára. Pokiaľ na hojacu sa ranu sadajú muchy, psa ošetrite prípravkami na to
určenými.
Prajem vám a vašim štvornohým miláčikom krásne a chorobami nerušené
leto.

Veterinárna ambulancia
MVDr. Petra Michalíčková
Komenského 34

ŠURANY

Tel. kontakt: 0902 095 257

facebook: Veterinárna ambulancia Šurany

Stavebná firma s ľudským prístupom
a sociálnym cítením - STAVEG Šurany

V posledných rokoch čoraz
viac badať záujem mladých
ľudí o vlastné bývanie. Výstavbami nových domov, bytov či

nákupných centier
sa to len tak hemží
a dalo by sa povedať, že celé Slovensko aktuálne zažíva
stavebný boom. No
k tomu, aby si ľudia
mohli aj niečo reálne vybudovať, potrebujú samozrejme
stavebný materiál.
Stavebných firiem
je na trhu nespočetne veľa, no málokde
sa stretnete s takým
ľudským a ochotným
prístupom
nielen k zákazníkom, ale aj k
zamestnancom, ako práve v
spoločnosti STAVEG v Šuranoch.

Stavebnícvo nie je
iba mužský biznis

Spoločnosť STAVEG, spol. s
r.o. je na trhu od roku 2001 a
ako stavebná firma s dlhoročnou tradíciou ponúka svojim
klientom a zákazníkom predaj všetkých druhov stavebných materiálov. Okrem toho
sa podieľa na realizácii mnohých snov v podobe stavieb a
rekonštrukcií a zákazníkom
ponúka výrazné zľavy počas
celého roka. V stavebníctve
je ženský element skôr výnimočný, preto je prekvapivé,
že tento mužský biznis vedie
vo firme STAVEG žena. Iveta
Gulášová (na snímke) si na
náročné začiatky tohto podnikania spomína veľmi jas-

ne. „Začínali sme my dvaja s
manželom a postupne sme si
zarábali na každého jedného
zamestnanca, aby sme si ich
mohli dovoliť. Najskôr sme
sídlili v prenajatých priestoroch, preto sme pracovali len
s obmedzeným množstvom
tovaru. Keďže nájomnú zmluvu sme mali len na 5 rokov,
začali sme pátrať po väščích
priestoroch. V roku 2006 sme
sa presťahovali do súčasnej
budovy, ktorú nielen naprojektoval, ale aj uviedol do prevádzky môj manžel Ing. Pavol
Guláš. Bez jeho nadšenia a
odhodlania by firma STAVEG neexistovala.“

Vlastné podnikanie je
tým najťažším začiatkom

„...časopis, ktorý osloví občana...” 39

Žurnál z našich obcí
Mnoho ľudí dnes láka vlastné podnikanie, no nie je to
ani zďaleka také jednoduché,
ako sa na prvý pohľad zdá.
Založenie spoločnosti je jedna vec, no povinnosti spojené
s jej chodom sú zaväzujúce.
„Zo začiatku to bolo veľmi
stresujúce, ale človek v sebe
musel nájsť silu ten stres eliminovať.“ Každý rok je totiž úplne iný a vždy prinesie
niečo nové. „Sú tu legislatívne
zmeny, celková zmena v obchodovaní... Musíme vyberať
komodity, neustále sa prispôsobovať trhu. Je to beh na

dlhé trate a nikdy nie ste za
vodou.“

Bez tímu spoľahlivých
zamestnancov by to
nešlo

Získať v dnešnej dobe šikovných a pracovitých zamestnancov, ktorí sa navyše
vyznajú vo svojom remesle,
je náročné . Konateľka spoločnosti STAVEG sa však
môže pochváliť tým, že jej
zamestnanci sú vo firme už
od jej vzniku. Snaží sa ich
motivovať osobitným prístupom a aj atmosféra v práci je podľa nej príjemná. Na-

vyše od začiatku pôsobenia
spoločnosti sa tu postupne
vystriedalo viacero odchovancov z Občianskeho združenia Nelegál Šurany. Ich
život nebol vždy najľahší, no
keď sama vidí, že majú veľkú
snahu pracovať a zaradiť sa
do normálneho života, veľmi
ju to teší a pomáha im, ako
sa dá, pretože človek sa aj vekom a prežitými skúsenosťami inak pozerá na život.

Spokojnosť zákazníka
je na prvom mieste

Aj keď sa niekedy táto práca nezaobíde bez stresu, na-

priek tomu je pre vedenie firmy povzbudením spokojnosť
zákazníka. „Najdôležitejšie
je, keď vidím, že sa zákazníci
tešia z našej dobre vykonanej
práce.“ Zamestnanci firmy sa
zákazníkovi venujú vždy individuálne a hľadajú rôzne riešenia pre to, aby bol klient so
želaným výsledkom spokojný.
To je napokon aj cieľom tejto
stavebnej spoločnosti – dosiahnuť to, aby sa sem zákazníci radi vracali s pocitom, že
im tu vždy ochotne poradia
a pomôžu.
- maja -

Levická 544, ŠURANY
e-mail: staveg@stonline.sk

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

predaj stavebného materiálu
stavebné práce
pokládka zámkovej dlažby

Kaderníctvo Katka
•
•
•
•
•
•
•

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

Mojzesovo 64

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

Treba sa objednať!
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