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ROČNÍK IV. FEBRUÁR 2019 Časopis občanov, obcí, inštitúcií a firiem okresu Nové Zámky

PO VOĽBÁCH 2018 V JATOVE,
RASTISLAVICIACH, MOJZESOVE, HULI,
LIPOVEJ, KOMJATICIACH SA NEOTRIASLI
STOLIČKY STAROSTOV, ANI STAROSTIEK.
SVOJE FUNKCIE SI OBHÁJILI
ADRIANA MATÚŠEKOVÁ, MIROSLAV JUHÁSZ,
PETER HLAVATÝ, Ing. JOZEF ČUNDERLÍK,
Ing. PAVOL GULÁŠ A Mgr. TÁŇA ÖLVECKÁ.

„Milujem slovenský národ.
Je to veľmi skúšaný ľud.
Vždy budem podporovať
národné povedomie a rozvíjať
múdrosť a tradície
našich predkov,“
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hovorí Štefan HARABIN, kandidát
na prezidenta Slovenskej republiky.

Prezidentské voľby - 16. marec 2019

Mojzesovo
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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 IV., číslo 1, vyšlo v februári 2019, ďalšie vydanie časopisu bude v júni 2019. Nepredajné.
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Obec Mojzesovo
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Vážení spoluobčania,

dovoľte, aby som sa Vám po znovuzvolení za starostu našej obce prihovoril.
Práve vy ste mi vyslovili podporu v komunálnych voľbách, ktoré sa konali 10.
novembra 2018, za čo vám úprimne a s pokorou ďakujem. Ďakujem za všetkých
544 hlasov, ktoré som od vás dostal. Je to veľká zodpovednosť a sľubujem, že vás
nesklamem. Chcem sa poďakovať aj ostatným občanom, ktorí sa na komunálnych voľbách zúčastnili. Po tretí raz raz som sa rozhodol kandidovať hlavne
preto, aby som nadviazal na prácu, ktorú som vykonal počas ôsmich rokov vo
funkcii starostu obce. Nejdem konkretizovať všetky úlohy, ktoré sme splnili
spoločne s poslancami obecného zastupiteľstva. Mohli ste sa s nimi oboznámiť
v poslednom vydanom čísle časopisu Žurnál našich obcí. Som však nesmierne
rád, že som od vás dostal mandát na obdobie rokov 2018 – 2022. Je dôležité
pokračovať v začatom diele, pretože výsledky a zmeny neprichádzajú z jedného
dňa na druhý, všetko chce svoj čas. Našu obec trápia mnohé problémy a ja sa
budem usilovať v nasledujúcom období naplniť svoj volebný program, ktorý
bude spoločne so staronovým poslaneckým zborom zosúladený na ďalšom
zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2019. Ak by som to mohol zjednodušiť, hospodárenie obce je tak trochu podobné hospodáreniu v domácnosti.
Sami dobre viete, čo si môžete každý mesiac dovoliť – a naopak, na čo musíte
nejaký čas šetriť. Rozpočet v domácnosti ani v obci skrátka nepustí. Poviem
vám na rovinu – finančná situácia obce nie je taká, aby sme okamžite zrealizovali všetky body volebného programu. Nebudem tu
menovať projekty, ale práve vo využívaní fondov z EÚ vidím spôsob ako revitalizovať a budovať ďalej našu obec Veď práve výstavbou, rekonštrukciou, revitalizáciou sa zvyšuje základné imanie obce. Vážení spoluobčania, zvolili ste si 9 poslancov do obecného
zastupiteľstva. Do poslaneckých lavíc zasadnú všetci staronoví poslanci, čo je dôkaz, že s ich prácou ste boli spokojní. Bez spolupráce s poslancami sa moje plány budú len ťažko realizovať. Verím, že spolu s poslaneckým zborom nájdeme spoločnú reč a že sa nám
podarí realizovať projekty, prospešné pre Mojzesovčanov!
Ing. Jozef Čunderlík, starosta obce Mojzesovo

V Mojzesove pokračujú
„staronoví“ poslanci aj starosta
Jozef Zahorec

Peter Porubský

Ján Ostrožlík

Maroš Vrták

Táňa Martišová

Slavomír Háčko

Marián Manduch

Ľuboš Opát

Ľuboš Slovák

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 10. decembra 2018 v kultúrnom dome v Mojzesove.
Stretnutie otvoril „staronový“ starosta Ing. Jozef Čunderlík,
privítal novozvolených (staronových) poslancov a občanov
obce. Predsedníčka volebnej komisie Patrícia Hajnovičová
oboznámila prítomných s výsledkami komunálnych volieb
a odovzdala novozvolenému pánovi starostovi a poslancom osvedčenia o zvolení a následne všetci zložili zákonom
predpísaný sľub. V našej obci dostali dôveru spolu s naším
pánom starostom aj všetci poslanci obecného zastupiteľstva
z minulého volebného obdobia, čo svedčí o tom, že ľudia sú
s ich prácou a výsledkami spokojní. Veríme, že ich činorodosť bude naďalej taká aktívna.
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Mojzesovské fašiangy

Fašiangy sú časom zábav, bláznivých karnevalových masiek a dobrého jedla. Toto
všetko sa zlúčilo na Mojzesovskej zabíjačke, ktorá je v našej dedine už tradíciou. Pod
záštitou starostu obce, obecného zastupiteľstva a v spolupráci s členmi kultúrnej komisie, miestnymi organizáciami a sponzormi
sa konala už po šiestykrát. Kultúrny dom
bol aj tento rok preplnený ľuďmi, každý prišiel ochutnať zabíjačkové špeciality našich
šikovných pomocníkov.
Majstri svojho remesla už v piatok od skorého rána zakáľali prvé prasiatko, mleli mäso
na klobásy, v kotloch sa varilo mäso na jaternice a ostatné špeciality, pripravovali výrobky, aby bolo dostatok pre všetkých a stihlo sa
nachystať veľa dobrôt na fašiangovú veselicu. Aj v sobotu hneď od rána si každý plnil
svoju úlohu na sto percent a zabila sa ďalšia
ošípaná, varila sa výborná kapustnica, kde
je každoročne šéfkuchárom Michal Vašek –
predseda Poľovnej spoločnosti v Mojzesove.
Tiež sa dalo pochutnať na oškvarkovej pomazánke, tlačenke, jaterniciach, zakáľačkovej (žobráckej) kašy, klobásach, či pečenom
mäsku – po našom cigánskej pečienke.
O jedenástej hodine za začal fašiangový
sprievod obcou, v ktorom v maskách oblečení „ezdeckí“ mládenci zo Združenia Orlov
a ženičky vo folklórnych odevoch a deti ZŠ
Mojzesovo-Černík zvolávali našich občanov na poobedňajšiu veselicu. Hlásenie
znelo:
„Pozor, pozor! Na známosť sa dáva mimoriadna správa. O pól štvrtej hodine voláme
Vás k fašiangovej hostine. Prídite sa zabaviť, prázdne bruchá naplniť. Javorinka

muzika trafila k nám zďaleka. Koniec hlásenia.“
Doprovodom im bola tentokrát Ľudová
hudba Javorinka z Pliešoviec na stuhami vyzdobenom koči s poníkmi. Hra na husliach
a kontrabase a spev pohronskej muziky sa
rozliehal do našich príbytkov. Ľudia očarení nezvyčajom, vyšli na ulicu, aby ochutnali
sladké koláče, či slané pagáče a domácu pálenku, ktorú im ponúkali účastníci sprievodu. Našli sa aj hostitelia, ktorí nás naopak
počastovali svojimi maškrtami či pálenkou.
Rodina Löblová mala doslova prichystanú
hostinu, no lekvárové šišky od Ľudky Kozárovej alebo Jarky Komáromyovej sa tiež
nenechali zahanbiť. Z tácok zmizli veľmi
rýchlo. Ochutnávka zabíjačkových špecialít
bola po slávnostnom otvorení, ktoré bolo
naplánované na 16.30h. Aby boli chute vyvážené, našli sa na stoloch aj sladké koláče
a pagáče našich gazdiniek. Napiekli nám
Helena Buranská, Mária Buranská, Danka
Mesárošová, Jozefka Pavlová, Mária Teplanová, Emília Valentová, Mária Vaneková.
Pastvou pre oči, ale i pre žalúdok boli tiež
zákusky od Patrície Hajnovičovej a sladké
dezerty priniesla aj rodina Ostrožlíková.
Nemohla chýbať ani bohatá tombola, ktorá
bola taktiež určitým spestrením fašiangového poobedia.
Táto milá obecná akcia bola vhodnou príležitosťou stretnúť priateľov a porozprávať sa
alebo zaspievať si pri dobrom jedle a poháriku vínka. A nateraz spokojne s radostným
srdcom a plným žalúdkom môžeme vstúpiť
do nastávajúceho obdobia pôstu.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k úspešnému zvládnutiu
Mojzesovskej zabíjačky 2019.
Ďakujeme rodine
Opátovej,
Jánovi
Kajanovičovi,
Branislavovi Zlatinskému, Miroslavovi Teplanovi,
Jurajovi Kozárovi,
Ing. Petrovi Porubskému, Jánovi
Rupekovi, Jozefovi,
Záhorcovi, Ing. Slavomírovi Hačkovi,

Pavlovi Meliškovi, Mariánovi Hoppanovi,
Igorovi Gábrišovi, Petrovi Martišovi, Jurajovi Mikulcovi, Marcel Krehák, Michalovi
Vašekovi, Štefanovi Némethovi a Andrejovi
Buranskému.
Miestnym organizáciám: MO Slovenský
zväz záhradkárov, Poľovná spoločnosť Mojzesovo, Slovenský orol a členom kultúrnej
komisie a žiakom Základnej školy Mojzesovo-Černík.
Sponzorom: Združenie agropodnikateľov
družstvo Dvory nad Žitavou – Doc. Ing.
Stanislav Becík, PhD., Pohostinstvo Vierka
Kečkéšová, Ing. Ján Teplan, Novosev s.r.o.
Nové Zámky – Miroslav Vašek, PROKA
SK s.r.o. - Šefan Hancko, Dela Company
s.r.o. – Juraj Kozár, Wikus SK s.r.o. Branislav
Zlatinský, Ján Rupek, Termálne kúpalisko
Podhájska – Ing. Jozef Barcaj, Izotez – Jozef Čunderlík, Auto Stop – Ján Ostrožlí,
Café Haus – Ján Ostrožlík, IZOL plus s.r.o.
+ Miroslava Buranská, Stolárstvo Pavol Vašek, Stolárstvo Peter Polák, Ing. Miroslav
Jakubec.
- obec -
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Mikuláš v Mojzesove
Aj do Mojzesova sa zatúlal 9.decembra 2018 svätý Mikuláš so svojimi
pomocníkmi blonďavým Anjelom a strašidelným čertom, aby potešili svojou prítomnosťou nejedno dieťa. Nedočkavé dievčatá a chlapci
čakali, kým zazvoní zvončekom a ohlási svoj príchod. Vstupom do
kultúrneho domu sa naštartovali u detí emócie, strach sa striedal s
radosťou a detičky čakali na balíčky, plné sladkých dobrôt. Na úvod
nás milým príhovorom privítala Mgr. Janka Vašeková – podpredsedníčka kultúrnej komisie. Krátky kultúrny program folklórneho súboru Bablnka, Materskej školy Vlnka a Základnej školy Mojzesovo
– Černík nám pripomenul, že predo dvermi sú najkrajšie sviatky roka
- Vianoce. Okrem vianočnej nálady nás mohol zahriať aj vianočný
punč pripravený členmi MO Slovenského zväzu záhradkárov, ktorý
rozvoniaval hneď pri dverách. V sále sa po Mikulášskej akcii konali
tiež Vianočné trhy, kde sa ponúkali na predaj tradičné aj netradičné
výrobky. Na výber bolo z „vianočných oblátok, medu, na predaj boli
tiež knihy, magnetky, rôzne handmade výrobky ako sú sochy, bytové
dekorácie z prútia či háčkované diela z rúk našich šikovných žien.
Ponuka bola naozaj bohatá.

Mojzesovčania a zábavy
Aj keď plesová sezóna ešte neskončila, Mojzesovčania už majú dve zábavy
za sebou. Tanečnú sezónu odštartovala ešte v starom roku v druhý sviatok
vianočný Štefanská zábava, ktorú zastrešovala MO SNS Mojzesovo. Ľudia
sa stretli v kruhu priateľov, aby si vianočné hody užili do sýtosti. Do tanca
im hrali muzikanti Duo Marek Bednár a Zuzana Hepnerová. Ples Poľovnej
spoločnosti má už dlhodobú tradíciu, vstupenky sú rozpredané doslova do
niekoľkých dní. Nádherná výzdoba a skvelá priateľská atmosféra dňa 12.
januára 2019 iba znásobili skvelú zábavu v kultúrnom dome. O hudbu sa
opätovne ako minulý rok postarali Duo Fun, ktorí nenechali zúčastnených
sedieť dlho na stoličkách. Bohatá tombola dala priestor načerpať sily na
ostatné tanečné kolá. Pochutnať sa dalo špecialitách z diviny, ktoré pripravili
samotní poľovníci. Hostia sa bavili do skorých ranných hodín.
Ešte jeden ples bol v druhý februárový víkend 16.02.2019. Organizuje ho Združenie rodičov pri ZŠ Mojzesovo-Černík a ide o 3.
Benefičný maškarný ples, ktorý sa uskutočnil v telocvični základnej
školy.

Rekonštrukcia skladových priestorov v kultúrnom dome

V kultúrnom dome sa pokračuje s rekonštrukciou, v
januári prišla na rad prestavba skladových priestorov,
ktorú nám zabezpečuje súkromná stavebná firma. Dokončenie je naplánované na február 2019. Znížili sa
stropy a vymenilo sa elektrické vedenie a nová dlažba.
Obec Mojzesovo dostala dotáciu vo výške 7.050 € na
výmenu okien a dverí, ktoré sa v skladoch vymenili. Na
kuchyni sú tiež nové okná. Do šatní sú takisto zakúpené
nové vchodové dvere, ktoré čakajú na osadenie.
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Uvítanie najmenších Mojzesovčanov do života
24. novembra 2018 o 10.00 hod sme v našej obci privítali mojzesovské dietky do života. Zasadačku obecného úradu zaplnilo
osem dievčat a traja chlapci spolu so svojimi rodičmi. Slávnostnú chvíľu spestrili piesňou a básňami žiačky Základnej školy
Mojzesovo-Černík a všetci zúčastnení spolu precítili veľkú
chvíľu naplneného životného šťastia. Prítomných privítal príhovorom starosta obce Ing. Jozef Čunderlík a spolu vicestarostom Ing. Slavomírom Hačkom obdarovali všetkých prezentami,
potom nasledoval slávnostný akt podpísania sa rodičov do Pa-

mätnej knihy. Každá rodina si odniesla bielu ružu, sochu anjela
a finančný príspevok vo výške 200 €. Do veľkej rodiny Mojzesovčanov pribudli: Zoja Čunderlíková, Soňa Uhríková, Diana
Chovanová, Timea Opátová, Jakub Čunderlík, Ela Buranská,
Sebastián Žembera, Diana Duchoňová, Olívia Teplanová, Timon Števár a Jasmína Zuvičová. Detičkám prajeme veľa zdravia a rodičom mnoho rodičovskej radosti a nezabudnuteľných
chvíľ s ich ratolesťami!

Prečo separovať odpad?

Keďže je Slovensko v separovaní a skládkovaní na chvoste
Európy, pristúpilo Ministerstvo životného prostredia k
osobitným opatreniam. V
roku 2019 si prvýkrát každá obec či mesto vypočíta
sadzbu za príslušný rok v
eurách podľa percent vytriedeného odpadu z celkového
množstva zmesového komunálneho odpadu. Obec
Mojzesovo v roku 2017 zaplatila súkromnej spoločnosti za
odvoz TKO a VKO čiastku 18
100 €, v roku 2018 bola táto
suma už vyššia a to 20 000 €.
Vyzbierané množstvo zmesového komunálneho odpadu
bolo 254,48 t a objemného
odpadu 34,62 t. Vzhľadom k
tomu, že v našej obci neseparuje každá domácnosť, tieto
náklady budú rok od roka rásť
a v konečnom dôsledku ich

zaplatí samotný občan, obec
zo zákona na tento poplatok
nemôže doplácať. Preto je
dôležité začať pristupovať k
triedeniu odpadu dôslednejšie. Obecné zastupiteľstvo a
starosta sa zhodli v názore,
že v tomto roku je potrebné
monitorovať ako jednotlivé
domácnosti separujú alebo
neseparujú. Mojzesovčania,
čo odpad separujú budú mať
už od nasledujúceho roka
2020 nižšie poplatky, ako tí
čo neseparujú. Momentálne
je stanovený poplatok za komunálny odpad na rok 2019
vo výške 18,03 €.
Naša obec vytriedila v roku
2018 tieto suroviny: papier
29,98 t, sklo 14,47 t, plast
8,63 t, kovové obaly 3,27 t,
veľkokapacitný materiál 8,09
t, biologický odpad 0,348 t,
šatstvo-textílie 0,83 t, elektro-

odpad 3,448 t a stavebný materiál 7,8 t.
Ako východiskový rok úrovne vytriedenia komunálneho
odpadu pre rok 2019 sa berie
rok 2018.
Stavebný odpad občanovi
zabezpečuje obec za poplatok 21€ za tonu v zmysle
Všeobecne záväzného nariadenia Obce Mojzesovo číslo
1/2019 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné a
stavebné odpady. Pneumatiky
neseparujeme, je ich povinný
prevziať pneuservis alebo iný
distribútor, prípadne predajca pneumatík. Znížiť náklady
na odpad je možné aj separovaním elektroodpadu ak
ho odovzdáme pri riadnom
zbere separovaného odpadu, ktorý obec zaobstaráva
ľuďom dvakrát do roka, prí-

padne je možnosť po dohode elektroodpad priniesť na
obecný úrad, kde ho dočasne uskladníme. Neodporúča
sa ho odovzdávať podomovým zberačom, ktorí nemajú
oprávnenie na ich bezpečné
spracovanie. Termín zberu
je občanovi oznámený cez
miestny rozhlas, na vývesnej
tabuli alebo webovej stránke
obce Mojzesovo. Ak by mali
občania záujem o ďalšie vrecia pre separovaný odpad,
môžu o ne požiadať na obecnom úrade v Mojzesove.
Naučiť sa správne separovať
je to najmenej, čo môžeme
pre prírodu spraviť. Spoločne
môžeme vytvárať lepší svet.
Možno sa zdá triedenie odpadu na prvý pohľad zložité,
rozhodne je to však jednoduchšie ako následná eliminácia škôd.

Články z obce pripravila: Lucia Buranská
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Vážení občania,

predovšetkým by som sa chcela všetkým poďakovať za prejavenú dôveru a podporu, ktorú
som dostala v komunálnych voľbách. Pred nami je nové štvorročné volebné obdobie,
počas ktorého budeme mať čo robiť. Čaká nás veľa práce, medzi prvé realizácie bude patriť
osadenie dvoch autobusových čakární, rekonštrukcia vnútorných priestorov prezliekarní
na ihrisku a vybavenie šatní, zateplenie kultúrneho domu vrátane novej fasády, nákup
stolov a stoličiek do KD v Ondrochove, v ďalších rokoch potom oprava chodníkov na
cintorínoch i v niektorých častiach obce – podľa naliehavosti, rekonštrukcia chátrajúcich
obecných budov v oboch častiach obce, zateplenie materskej školy, spevnenie plochy okolo multifunkčného ihriska, máme v pláne vysadiť ovocný sad, vyriešiť drvenie konárov v
rámci obce a veľa ďalších aktivít, súvisiacich s bytovými príležitosťami pre mladé rodiny v
zmysle nového územného plánu obce.
Vážení čitatelia, teraz by som Vás chcela informovať o demografickej štatistike v našej obci.
Na začiatku roka 2018 mala naša obec celkovo 1528 obyvateľov. V roku 2018 sa nám narodilo 10 detí, ale zomrelo až
22 obyvateľov s trvalým pobytom v obci. V roku 2018 bolo výnimočne až 23 sobášov. Do obce sa počas roka prihlásilo
38 obyvateľov, z obce sa odhlásilo 21 obyvateľov. Na začiatku roka 2019 má naša obec 1533 obyvateľov. Z tejto štatistiky vyplýva, že nás je viac o 5, čo ma veľmi teší. Keď si v duchu premietam uplynulý rok, tak mám radosť z uzavretých
manželstiev a narodených detí, lebo ľudská láska spojená v manželskom zväzku a umocnená deťmi je pokračovaním
ľudského rodu. Na druhej strane, keď si otvorím knihu úmrtí a v mysli si premietam našich obyvateľov, ktorí opustili
tento svet, tak mám smútok v srdci. Žiaľ, ľudský život je už taký, je to cesta od kolísky až po hrob. Želám si, aby sme
v našej obci stretali čestných a svedomitých ľudí, aby medzi ľuďmi vládlo porozumenie, tolerancia, slušnosť, láska a
hrdosť na svoju obec.

Mgr. Táňa Ölvecká, starostka obce Lipová

Poslanci Obecného
zastupiteľstva v Lipovej
na roky 2018 -2022:
Mgr. Eva Bolchová,
Michal Andel, Štefan Švajda,
Jozef Kúkela, Daniel Mikulec,
MVDr. Milan Kajan,
Bc. Henrich Barci,
Bc. Jana Keméňová,
Ľubomír Puk
a starostka obce
Mgr. Táňa Ölvecká

Spoločenská kronika obce Lipová od novembra 2018 – do januára 2019
Narodili sa:
Jakub Raček, Alex Jilly, Christopher Nagy
Uzavreli manželstvo:
Martin Banás a Mária Ligocká, Oliver Dobiaš a Nikoleta Bobotová, Jozef Horňáček a Tatiana Hozlárová,
Marek Mesároš a Katarína Kajanovičová, Roman Lauro a Eva Moravčíková
Opustili nás:
Stanislav Vitek, Miloš Čvirk, Emília Hradecká, Miroslav Banás, Stanislava Učňová, Liliana Učňová,
Terézia Spišáková, Dominik Hruška, Emília Skrendová
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Obzrime sa na Vianoce 2018 – 2019 v našej obci

Vianoce nerobí najkrajšími sviatkami roka iba veľká nádielka snehu a krásne ozdobené ulice. Podstatnú úlohu zohrávajú najmä ľudia, ktorí sa k sebe správajú milo a uctievajú tak ich hlavné posolstvo. Kombináciu všetkých týchto drobných, ale podstatných detailov priniesli vo vianočnom čase do našej obce deti a mladí ľudia prostredníctvom vianočných podujatí Mikuláš, Vianočný večierok, Novoročná korčuľovačka a Trojkráľový spomienkový koncert. V Programe
Vianočný večierok zazneli vianočné piesne a koledy v podaní členov divadelného súboru OZ Lipovian.

Mikuláš 2018

Trojkráľový koncert:
Marek Bednárik, Paulína Ovádková, Pavol Hancko,
Veronika Bednáriková, Dominik Bednárik, Dominika Mičíková, Martin Hríň, Zuzana Klimantová,
Marek Máčovský

Vianočný večierok:
Hana Bolchová, Marianna Žvachová, Tomáš
Ďúran, Jana Tamaškovičová, Dominik a Veronika
Bednárikoví, Jana a Pavol Hanckoví,
Lucia Špacírová

Blíži sa zápis do školy, tak vás chceme inšpirovať tou našou lipovskou...
Naši žiaci sa zapojili do vedomostnej súťaže. Za svoje vedomosti boli všetci, ktorí sa do súťaže zapojili,
odmenení. Vševedkom sa stala žiačka tretieho ročníka - Hanka Farkasová. Gratulujeme!

Lyžiarsky výcvik
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Lipovské fašiangy roztancovali celú dedinu...
Fašiangy Turíce, Veľká noc
príde – táto pieseň sa niesla kultúrnym domom v
Lipovej 17. februára 2019
v podaní žiakov základnej
školy, Lipovčanky, Veselej
heligónky a širokej verejnosti. Aké boli tohtoročné
fašiangy?
- „Svetové“ – žiaci základnej školy a lipovskí tiroláci (seniori) sa predstavili
tanečným kolom cesta
okolo sveta, a tak sme počas fašiangového popoludnia navštívili
Rusko, Mexiko, Ameriku, Indiu, Tirolsko,
Maďarsko, Hawai, ale nenašli sme krajšie
miesto na zemi, krajšie piesne a tance,
ako sú tie slovenské. Slovenský záver sme
začali krásnou piesňou „Slovenské mamičky“. Tanečnou cestou okolo sveta nás
sprevádzali pilot David, letuška Lucia a

dvaja perfektní námorníci Denis a Matúš.
- „Chutné a voňavé“ – veľkej obľube sa
každoročne teší ochutnávka zabíjačkových špecialít – zabíjačková kaša, hurky,
klobásky, pečienkové mäso – boli vynikajúce vďaka šéfkuchárovi Mariánovi
Pilekovi a jeho perfektnému tímu. Dobré
vínko – michalská klasička, no a šišky –

ten istý recept ako vlani, overený, nakoľko sa ich zjedlo vyše
600.
- „Detské a čarovné“ – do našej
obce prišli pobaviť všetky deti
Zvedavka Danuška a Kúzelník
Erik, ktorí deťom pripravili všakovaké záhady, príbehy a pesničky pre naše zvedavé detičky.
- „Hudobné a folklórne“ – počas
nedeľného fašiangového popoludnia nás sprevádzali tri úžasné
kapely – Lipovčanka, Veselá heligónka a hosťujúca Heligonica.
Tanečky na parkete nemali konca kraja.
- „Divadelné“ – k veselej nálade prispeli herci obecného úradu Ivanka, Tomáš,
Oldo a pani starostka, ktorí zahviezdili
v scénke „Krava“ - o onom podnikateľskom zámere Lojzíka chovať kravy a o
jeho mame, ktorá chce oženiť syna a mať
vnúčatá.
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Je tomu 40 rokov...

Zaspomínajme si na pásmo „Svadba na Lipovej“ v réžii Emanuela Gubrica staršieho.
Vo folklórnom pásme divadelníci priblížili obrady slovenskej ľudovej svadby.
Prvé vystúpenie ochotníkov s pásmom – Svadba na Lipovej – bolo v apríli 1979
na domácej pôde. Vystúpilo 30 dospelých a 30 mládežníkov. Ďalšie vystúpenia boli
v novembri 1979 v Pukanci, v apríli 1980 v Šuranoch a v lete 1980 na mierových
slávnostiach v Nových Zámkoch. Prinášame inšpiráciu pre mladých pred blížiacou sa
jarou, keď všetko pučí a prichádza lásky čas. Milé, že...?
Dovoľte mi hostia milí, keď sme
čo-to už popili a čakáme na tú
váru, popriať tu mladému páru,
- aby mali hojného požehnania,
stáleho milovania. Plné sýpky
zrna, maku, dobrú svokru, dobrú
babku. - kravy, čo by sa dobre
dojili, sliepky, čo by moc vajíčok
nosili, dve mačky, čo by myši
chytali, lastovičky, čo by čvirikali,
pár volov, čo by odtiahli biedu a
detí plnú triedu. Nech Vás obíde
každá klebetnica, nech máte
červené, zdravé líca. A šťastná
nech je každá hodina, nech sa
rozrastá Tá Vaša rodina. Nevesta
sa vydala, ženích sa oženil, aby
svojej žene raz navždy uveril. Keď
veriť, je dobré, dávať si aj pozor,
svojou pevnou láskou, držať nad
ňou dozor.
Tu ma máš, krásna som, ako tá
malina, nech ťa nezvábi cudzia
či švagriná. Nech ťa nik nezvábi,
opojený vínom, aby si si ľahol do
postele s inou. Keď budeš často
preč, očami zagúľam a k starým
frajerom občas sa zatúlam. Lepšie
je žiť v láske, nech nás nič neviaže a ty môj mužíček, donášaj
peniaze.

Niečo na úkor obecného úradu...

Zasmejme sa...

Pribehne Jožko z obecného úradu s fúrikom do lekárne a už od dverí
Alkohol ničí pokožku – hlavne na kolenách a lakťoch.
kričí:
Už viem, čo je klaustrofóbia: Idem do krčmy a bojím sa, že je
Dobrý deň – Rýchlo! Dajte mi veľké balenie preháňadla!
zatvorené.
- Preboha, a načo toho toľko potrebujete? – vyľaká sa magistra v lekárni.
Žaba, povedz uhorka – kva, kva, kvašák.
- Nezdržujte, ženská! Pred obecným úradom máme hlásenú dopravnú
zápchu.
*******
V dedine vie skoro každý, že našej pani starostke už viackrát zhorel minimálne hrniec pri varení, ale nezostalo pri
tom, zhorela aj kuchynská linka, a tak sa o nej zrodil tento vtip: Naša pani richtárka stráááášne rada varí, to by Vám
ništ nebolo, keď sa z hrncov parí. Ale keď sa z hrnca dymí, steny škrábu ako diví. Ej a keď sa z hrnca svící, kuchyňa je celá v
rici. A keď ide do kostola, nevypne vám sporák znova. Tak jak klakne na lavičku, spustí svoju modlidbičku: Anjelíčku, moj
strážníčku, opatruj moju dušičku. Též ochraňuj moju dvojplatničku a prepni ju ze šestky na jedničku. Náladu vždy dobrú
majte, života si užívajte...
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„...časopis, ktorý osloví občana...” 11

okienko veterinára - okienko veterinára - okienko veterinára

Nikdy nepodávajte psíkovi lieky proti horúčke,
ktoré sú určené ľuďom. Môžete ho otráviť!

Keď psíky trápia sople, ako ich
liečime, ako to zvládame...?
Trápia psíkov aj horúčky, ako to
na psíkovi spozorujeme, treba
mu venovať vtedy zvýšenú pozornosť?

Ako nás ľudí, tak aj psíkov trápi
nepríjemný výtok z nosa. Môže byť
vodnatý, hlienovitý, s prímesou hnisu alebo krvi. Jeho liečba závisí od
príčiny vzniku. Vo väčšine prípadov
sa jedná o infekciu spôsobenú baktériami, vírusmi alebo plesňami. Diagnostika nie je vždy ľahká a netreba ju
podceniť. Niekedy je infekcia spojená
aj s vážnejším zápalom pľúc. Vtedy je
na mieste doplniť si vyšetrenia o RTG
snímok. Liečba je opretá o podávanie
širokospektrálnych antibiotík, prípadne liekov uľahčujúcich dýchanie.
U starších psíkov malých plemien
sa často stáva, že dochádza k výtoku
z nosa v dôsledku zlého. zubného
chrupu. Po zubnej hygiene a prípadnej extrakcii chorých zúbkov problémy ustanú. Ak je vo výtoku prítomná
krv, prípadne dochádza k neustálemu dráždeniu a následnému kýchaniu, môže sa jednať o cudzí predmet,
v horšom prípade nádor alebo polyp.
Tu je potrebný chirurgický zákrok.
Horúčka je u psíkov mnohokrát
podceňovaná a veľmi ľahko prehliadnuteľná. Normálna telesná teplota u
psa je od 38 °C do 39,2 ºC. Ak má váš
pes zvýšenú teplotu, treba navštíviť
veterinárneho lekára. Nikdy nepodávajte psíkovi lieky proti horúčke pre
ľudí. Môžete ho otráviť. Psom sa telesná teplota meria rektálne. Mnoho
z nich to veľmi dobre toleruje. Najlepšie a najpresnejšie je použiť rýchly digitálny teplomer. Ak má psík
zvýšenú teplotu, jeho správanie sa

zmení. Je apatický, veľmi ťažko a bolestivo sa pohybuje, neprijíma potravu a okrem toho si majitelia všimnú
začervenalé oči a zvracanie. Príčiny
horúčky sú rôzne. Môže sa jednať o
infekčný alebo imunitný agens. V
každom prípade je na mieste okamžite vyhľadať odbornú pomoc.

Veterinárna ambulancia
MVDr. Petra Michalíčková
Komenského 34

ŠURANY

Tel. kontakt: 0902 095 257

facebook: Veterinárna ambulancia Šurany
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„Idem do volieb, aby som urobil poriadok v štáte
a zachránil suverenitu Slovenskej republiky,“

hovorí kandidát na prezidenta Slovenskej republiky Štefan Harabin.

Na besede v Pezinku

Občania Slovenska sa pýtajú na
osobných stretnutiach Štefana
Harabina dôležité otázky..., vôbec im nie je jedno, ak porušujú
zákony tí, ktorí sú v najvyšších
štátnych funkciách. Kto ich však
môže potrestať? Štefan Harabin
neúnavne navštevuje regióny
Slovenska a hovorí s občanmi...
Bilboardy nechce, neuznáva túto
formu reklamy. „Človeka potrebujem vnímať a on potrebuje vidieť mňa“, hovorí Štefan Harabin. Vybrali sme najaktuálnejšie
otázky, ktoré zazneli veľakrát na
spoločných stretnutiach Štefana
Harabina s občanmi Slovenska.
Aj napríklad v Šuranoch – 29.
januára 2019 alebo v Kysuckom
Novom Meste 7. februára 2019.
* * *

Z čoho usudzujete, pán Harabin, že
máte na funkciu prezidenta Slovenskej republiky? Lebo keď sa pozriem
na niektorých kandidátov a kandidátky, tak mám pocit, že v ich prípade
išlo skôr o nejakú stávku ako o zodpovedný prístup k tejto otázke.
Súhlasím, že niektorí adepti na prezidentský úrad len idú do určitej tipovacej akcie. Zisťujú svoju hodnotu, vyjednávajú a keď zistia, akú cenu majú
ich persony, potom sa dohodnú na
odstúpení v prospech iného kandidáta.
U týchto ľudí je to teda jasná vypovedacia hodnota. Nejde im úprimne o to,

aby sa stali prezidentom republiky, ale
o testovanie svojej osoby. Niektorí idú
do volieb aj za tým účelom, aby otestovali silu tej ktorej politickej strany, čo
považujem za absolútne neštandardné.
Práve u nás totiž vznikol a bol prijatý
ústavný zákon o priamej voľbe prezidenta občanmi preto, aby bol celý

a povie - už som prezidentom všetkých
občanov? Nemôže, pretože on si dal
pečiatku politickú, že im bude nadržiavať. Toto je určitým spôsobom aj
znevažovanie úradu hlavy štátu a spolitizovanie. Z tohto dôvodu ja neprijímam podporu žiadnej politickej strany.
Vážim si samozrejme voličov všetkých
politických strán a privítam a oceňujem aj postup tých politických strán,
ktoré nestavajú svojich kandidátov,
pretože sa zrejme stotožňujú s mojím
vnímaním procesu prezidentských
volieb cez priamu voľbu občanmi. Ja
idem do volieb, aby som vyhral a urobil
poriadok v štáte, zachránil suverenitu
Slovenskej republiky, ktorú chce pán
Šefčovič odovzdať do tvrdého jadra
EÚ, čo je v podstate odovzdanie suverenity Nemecku a Francúzsku, čiže
zánik Slovenskej republiky. Na to nemá
právomoc ani oporu v ústave a dokonca to hraničí s trestnou činnosťou vlastizrady, aby išiel niekto do kampane
s tým, že chce likvidovať svoj štát.

Stretnutie s občanmi v Šuranoch
proces voľby odpolitizovaný. A hoci tá
priama voľba teraz je, politické strany celý proces prezidentských volieb
znehodnocujú na svoje úzko stranícke
politické ciele. Nie je možné, aby prezidentský kandidát, ktorý napríklad
povie, že je apolitický a pritom má
podporu politickej strany ako pán Šefčovič, zobral od Smeru 100 000 eur a
15 podpisov. Alebo pán Mistrík, ktorý
bol zakladajúcim členom strany SaS a
zoberie od nej 100 000 eur... Môže mať
takýto človek potom atribút nezávislého prezidenta len tým, že vyhrá voľby

Myslíte si teda, že na funkciu prezidenta Slovenskej republiky máte dobré predpoklady?
Prezident republiky je v úrade ten, ktorý musí rozhodovať – či podpisuje zákony, menuje sudcov ústavného súdu
alebo predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu. Vždy iba rozhoduje a musí
vedieť rozhodovať objektívne a nezávisle. Ja rozhodujem celý život a musel som rozhodovať aj v mimoriadne
vážnych veciach, preto si myslím, že
predispozícia sudcu je tá najlepšia pre
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výkon úradu hlavy štátu. Okrem toho
je bežnou praxou nielen v Európe, ale aj
vo svete, že zo sudcov najvyšších súdov
sa stávajú prezidenti. Je to skôr štandardné ako neštandardné.
Ako hodnotíte fakt, že kandidát
Bugár, ktorý v roku 1992 odmietol
hlasovať za zvrchovanosť Slovenskej republiky, teda de facto neuznal
Slovenskú republiku, dnes chce byť
prezidentom všetkých Slovákov?
Mnohým Slovákom to pripadá, že asi
naozaj nemá kožu na tvári, ako sa ľudovo hovorí. Aj v Šuranoch si vystavil
billboard a mnoho Šurančanov to doslova pochopilo ako provokáciu.
Podobne to bolo aj s pánom Mikloškom. Ani ten nebol a nehlasoval za
zvrchovanosť a samostatnosť Slovenskej republiky. Majú teda hrošiu kožu,
aby sa stali prezidentom vlasti a štátu,
ktorý oni nechceli a de facto vnútorne
s ním nie sú vysporiadaní? Kandidovať má samozrejme právo každý. Pokiaľ spĺňa zákonné náležitosti, ako je
vek, štátne občianstvo, 15 podpisov od
poslancov NR SR alebo 15 000 podpisov od občanov, tak môže kandidovať.
Inou otázkou už je ale etické portfólio, resp. etická predispozícia byť prezidentom krajiny alebo štátu, ktorý si
nechcel. Rovnako pani Radičová, ktorá
sa síce neprejavovala v tom čase, pretože nebola v poslaneckých pozíciách,
aby hlasovala alebo nehlasovala, ale
bola zjavne proti Slovenskej republike
a napriek tomu chcela byť prezidentkou. Ako keby bol takýto človek akousi
rozdvojenou osobnosťou, ktorá nechce
tento štát, ale chce byť jeho prezidentom. Určite to nie je v poriadku, ale to
je už potom na voličoch, aby zhodnotili, či takáto osoba je pre nich dôveryhodná alebo nie.

Minister Lajčák podal prezidentovi
demisiu - odstúpenie z vlády. Dodnes
však nevieme, či ju prezident naozaj
prijal alebo založil či odložil... Podľa
Ústavy SR toto nie je právne správne.
Ak sa niekto vzdá funkcie ministra,
podá demisiu, de facto už ako minister nefunguje. Je normálne, podľa
Vás, že minister Lajčák naďalej oficiálne zastupuje Slovensko a nikto
z kompetentných ústavných činiteľov
a aj večne kritizujúcej opozície toto
vážne právne faux pax nerieši? Občanov by určite zaujímalo, či rozhodnutia ministra Lajčáka, ktoré po demisii
podpisuje za Slovensko, sú právne relevantné. Podľa platných zákonných
noriem je jeho podpis neplatný. Vy
ste uznávaný právnik, aký je Váš odborný názor?

že demisiu prijíma, pretože Ústava u
ministra predpokladá, že ak podá demisiu, nepredpokladá, že ju môže zobrať späť, čiže ju nemôže zobrať späť,
a u prezidenta republiky predpokladá,
že len prijme demisiu a neupravuje postup, ako zobrať na vedomie späťvzatie
demisie. Pán Kiska sa v tomto smere
iba neurčito vyjadril, že pán Lajčák podal demisiu a on to zobral na vedomie.
To sú však nulitné akty - zo strany pána
Lajčáka, že zobral demisiu späť, a zo
strany pána Kisku, že zobral na vedomie späťvzatie. Pán Lajčák je teda minister v demisii a je neústavný. Keby
sme my pripustili opak, tak to znamená, že by sme zaviedli do fungovania
a činnosti vlády a prezidenta trestný
čin vydierania, pretože pán Lajčák podal demisiu, lebo mu nechceli odobriť
v parlamente migračný pakt. Čiže on

Autogramiáda v Rajeckých Tepliciach

Už som viackrát prezentoval v určitých diskusiách, že evidentné späťvzatie demisie je pánom Lajčákom právne
neúčinné. Stále tvrdím, že pán Lajčák
je ministrom v demisii, o ktorej neústavným spôsobom zatiaľ nerozhodol
prezident Slovenskej republiky. A ten
nemá inú možnosť ako rozhodnúť,

Predstavenie knihy Súdnosť v Nitre

vydieral - buď mi to odobríte alebo
podám demisiu. Ústava nemôže predpokladať, že bude niekto vydieranie
používať ako pracovnú metódu. Okrem
toho pán Lajčák uznal kosovské pasy, t.
j. uznal pasy a dokumenty krajiny, ktorú my neuznávame. To je trestný čin
zneužitia právomoci verejného činiteľa. Navyše, keď náš parlament hlasoval
proti migračnému paktu, jeho ambasádor pri OSN sa zdržal hlasovania. A to
on nemôže, pretože zdržanie znamená
neutrálny postoj. Musí predsa rešpektovať rozhodnutie najvyššieho zákonodarného orgánu - parlamentu, lebo
parlament kontroluje vládu. Preto som
napísal otvorený list Pellegrinimu, aby
si urobil poriadok s pánom Lajčákom
aj s veľvyslancom Molnárom pri OSN.
Aký vzor potom dávajú takíto ústavní
činitelia ostatným občanom Slovenskej
republiky? Veď oni sami v priamom
prenose porušujú Ústavu SR!
otázky:
na základe podnetov občanov pripravila
redakcia Regionálneho Žurnálu

14 Žurnál z našich obcí

§

„...časopis, ktorý osloví občana...”

Chcem odkúpiť podiely od spoluvlastníka

Otázka občana: Vlastním aj so švagrinou pozemok.
Ja vlastním 5/6 ona 1/6. Už viackrát som jej navrhla,
že od nej jej podiel odkúpim, ale ona nesúhlasí. Vzhľadom k
tomu, že vlastním väčšinový podiel, chcela by som mať tento
pozemok v poriadku, teda ako svoj. Navrhovala som švagrinej,
nech si odkúpi môj podiel ona, ale nechce. Čo mi poradíte ako
odborník, ako dať celú vec právne do poriadku, aby nebol
pozemok takto rozkúskovaný, lebo s ním neviem vlastne ani
nič podniknúť. Existuje len naozaj cesta súdu? A ak áno, aká je
pravdepodobnosť, že súd bude akceptovať našu žalobu? Môže
súd uložiť švagrinej predať svoj podiel?
Odpoveď advokátskej kancelárie:
Podielové spoluvlastníctvo možno všeobecne definovať ako
spoločenstvo vlastníckych práv a povinností spoluvlastníkov
k predmetu spoluvlastníctva. Základným charakteristickým
znakom podielového spoluvlastníctva je spoluvlastnícky
podiel, ktorý vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú
na právach a povinnostiach, vyplývajúcich zo spoluvlastníctva
k spoločnej veci. Vo Vašom prípade máte viac možností. V
prvom rade si musíte zodpovedať otázku, či chcete pozemok
vlastniť alebo nie. Ak máte záujem byť výlučnou vlastníčkou

nehnuteľnosti, môžete sa dohodnúť so švagrinou o zrušení
spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní podľa §141
Občianskeho zákonníka. Takáto dohoda musí byť vo vašom
prípade písomná a podpisy musia byť overené. Spolu s
návrhom na vklad sa dohoda spoluvlastníkov predkladá
na príslušný katastrálny odbor. V prípade, ak nedôjde k
dohode medzi spoluvlastníkmi, Vašou jedinou možnosťou
je obrátiť sa na súd, ktorý zruší spoluvlastníctvo a vykoná
vyporiadanie. §142 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak nedôjde
k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na
návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na
veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie
veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu
jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom
na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie
podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom.
Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj
a výťažok rozdelí podľa podielov. Iná situácia je, ak by ste
sa rozhodli, že nechcete byť podielovou spoluvlastníčkou.
Môžete svoj podiel ponúknuť na predaj. V prvom rade ste
povinná ponúknuť na predaj svoj podiel vašej švagrinej,
nakoľko má ako spoluvlastníčka predkupné právo. §140 prvá
veta občianskeho zákonníka, ak sa spoluvlastnícky podiel
prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o
prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Vždy odporúčame, aby bolo
tzv. ponukové konanie urobené spoluvlastníkom písomne.
Až v prípade, ak by Vaša švagriná nevyužila svoje predkupné
právo, tak môžete svoj podiel na pozemku predať tretej osobe,
za tých istých podmienok ako ste ho ponúkli švagrinej.
Ak porušíte predkupné právo švagrinej, tak sa môže domáhať
podľa § 603 ods. 3 občianskeho zákonníka, aby sa jej vec
ponúkla na predaj, alebo jej ostane predkupné právo.
Veríme, že sme Vám v krátkosti špecifikovali vaše možnosti. Aj
občiansky zákonník vychádza zo zásady, že nikoho nemožno
spravodlivo nútiť, aby zotrvával v spoluvlastníckom vzťahu
Nakoľko vo svojej otázke neuvádzate o aký pozemok ide,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že ak ide o pozemok definovaný
ako poľnohospodársky pozemok, musíte pri predaji
postupovať aj podľa zákona č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní
vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

Chceš byť trendy?

MUDr. Regan BELOVIČ

odborný garant pre plastickú chirurgiu

Ústav lekárskej kozmetiky
Tematínska 3;
85105 Bratislava
www.ulk.sk
plastickachirurgia@gmail.com

mobil: 0905 822 333
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Úľany nad Žitavou

„Ľudia v obci sú aktívni a majú dobré nápady, ktoré chcem realizovať,“
hovorí nový starosta obce Úľany nad Žitavou Ing. Rudolf Frýželka.

Obec Úľany nad Žitavou
vedie najbližšie štyri roky
po výhre v komunálnych
voľbách nový starosta Ing.
Rudolf Frýželka. Hoci žije
v obci iba krátko, zdá sa, že
si tu stihol nájsť dostatočný
počet priaznivcov, ktorí
mu vo voľbách odovzdali
svoj hlas. Vyštudoval odbor
strojárstvo na Slovenskej
technickej univerzite v Bratislave a len v minulom roku
skončil bakalárske štúdium
na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre so
zameraním na udržateľné
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Jeho cieľom je
pozdvihnúť kultúrny život
v obci a zatraktívniť život v
nej najmä pre mladých ľudí.
o V Úľanoch nad Žitavou
žijete len zopár rokov. Čo
Vás viedlo ku kandidatúre
na starostu tejto obce?
- Vychádzalo to z toho, že

chcem, aby táto dedina rozkvitala a rozvíjala sa, aby tu
moji synovia rástli a radi
sa sem vracali... Preto je aj
v mojom zámere spraviť
pre našu obec čo najviac,
pretože ak bude život v obci
zaujímavý pre mladých ľudí,
tí už potom podľa mňa nebudú mať potrebu odtiaľto
odchádzať.
o S akými predsavzatiami
ste išli v minulom roku do
volieb?
- V prvom rade to bol otvorený dialóg s ľuďmi, ktorý mi
tu trochu chýbal, a potom
zameranie sa na rozvoj obce.
Ja som dosť kultúrne zameraný človek, takže aj z tohto
dôvodu boli aj moje ciele
zamerané na rozvoj folklóru
a výstavbu amfiteátra, ktorý
plánujem postaviť na Lipkárni. Chcel by som, aby bolo v
našej obci viac kultúrnych
podujatí a aby bola obec aj

po tejto stránke zaujímavá
pre turistov. Mojím ďalším
cieľom možno ku koncu volebného obdobia alebo v tom
ďalšom, ak ma ľudia zvolia,
je, aby v našej obci turisti
strávili aspoň jednu noc, čím
by peniaze z turizmu mohli
plynúť do obce.
o Ste ženatý a máte dve
malé deti. Ako sa Vám podarilo skĺbiť rodinný život
s prácou starostu obce?
- Ešte som ho neskĺbil
(smiech). Je to komplikovanejšie, ako som čakal. Ale
zatiaľ sú moji dvaja synovia
aj manželka veľmi tolerantní
a podporujú ma v tom, aby
som fungovanie obce nastavil čo najlepšie.
o Úľančania mali doteraz
len svoj vlastný obecný časopis, no Vy ste sa rozhodli
zapojiť Úľany nad Žitavou
aj do Žurnálu z našich obcí.
Čo Vás viedlo k tomuto
kroku?
- Vnímam Žurnál ako spôsob, ako spájať našu obec
s okolitými obcami a myslím
si, že dokáže ľudí obohatiť
o to, čo sa deje i na okolí.
Viacerí máme rodinu, priateľov či známych aj v okolitých
obciach, mnoho z nás je tu
prisťahovaných, takže zapojenie sa do Žurnálu sa mi
zdalo ako veľmi dobrý spôsob byť v obraze o tom, čo sa
deje v celom tomto regióne
a tiež k tomu malou mierou
prispieť.
o Vo svojej funkcii ste necelé tri mesiace, máte už
rozpracované nejaké projekty či výzvy? Prípadne aké
plány máte s rozvojom obce
v tomto roku?
- V tomto roku začneme
v obci menším projektom
s názvom „Wifi pre teba“,
ktorý už schválilo obecné zastupiteľstvo. Ďalšími
projektami, do ktorých by
sa obec mohla zapojiť, sú

multifunkčné ihrisko, zateplenie materskej školy a
rozvoj kamerového systému
najmä na moste ponad rieku
Nitra, kadiaľ často chodia
veľké nákladné autá. Obec
by mala mať toto miesto pod
kontrolou, keďže nepomohla
ani dopravná značka ani
napomínanie. V tomto roku
máme okrem toho vyčlenené
nejaké peniaze i na opravu
chodníkov. Na poslednom
zastupiteľstve bola schválená
Komisia územného rozvoja
a stavebnej správy, ktorú
bude viesť pani poslankyňa
Veronika Fialová, a ktorá bude spolu s komisiou
navrhovať okrem iného aj
najvhodnejšie miesta na
obnovu chodníkov, prípadne na vybudovanie nových
chodníkov. Myslím si, že táto
komisia začne celkom intenzívne komunikovať s ľuďmi,
aby sme spoločne našli tie
správne lokality. Chodníky
by sa mali poopravovať, ale
budú sa opravovať postupne, pretože je ich veľa v zlom
stave.
o A pre občanov, čo by bolo
ešte zaujímavé, čo plánujete
v tomto roku?
- Samozrejme občania sa
môžu tešiť na množstvo kultúrnych akcií, ktoré tento rok
chystáme. Celkom príjemné
zistenie a prekvapenie bolo,
že ma oslovili viaceré skupiny mladých ľudí, ktoré chcú
v tomto roku organizovať
zábavy. Momentálne spisujeme zoznam všetkých akcií,
ktoré sa v obci uskutočnia
počas celého roka a som rád,
že takto budeme môcť obec
pozdvihnúť aj po kultúrnej
stránke.
o Aké veľké investície obec
čakajú a aké ďalšie výzvy
pred Vami ešte stoja?
- Naväčšia výzva, ktorá nás
čaká, bude vybudovanie
kanalizácie. Máme približne
pokračovanie na str. 16
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štyri roky na to, aby sme ju
dobudovali ešte z európskych peňazí, pretože sa neskôr môže stať, že ju budeme
financovať na vlastné náklady, čo je nereálne. Toto bude
potrebné prejednať s obecným zastupiteľstvom. Podľa
mňa sa však tejto investícii
nebude dať vyhnúť. Ďalšou
výzvou bude výstavba rodinných domov, ktorá figurovala aj v mojom volebnom
programe.
o Starostom ste ešte len
krátko, no už sa na Vás
začali obracať občania so
svojimi požiadavkami na
riešenie určitých problémov. S akými najčastejšími

žiadosťami za Vami ľudia
prichádzajú?
- Momentálne riešim veľa
rôznych typov žiadostí
a sťažností, všetky však majú
jedno spoločné - občania
riešia problémy, ktoré podľa
nich neboli dlhodobo riešené. Moje dvere sú pre občanov otvorené, pokiaľ som
v kancelárii, môžu za mnou
prísť. Ľudia v obci sú aktívni
a majú dobré nápady, ktoré
chcem realizovať.
o Vy už ste trochu načrtli
kultúrno-spoločenský život
v obci. Na aké podujatia sa
môžu občania tešiť v nasledujúcich mesiacoch?
- V Úľanoch sa uskutoční

„...časopis, ktorý osloví občana...”
obecná zabíjačka, fašiangový
karneval pre rodiny, záhradkársky ples. Ďalej podujatia
s viacročnou tradíciou ako
je Beh oslobodenia a Fedýmešský kotlík. Do podujatí
by sme chceli zapojiť naše
občianske združenia, ako
napríklad Športovo-strelecký
klub HT, ktorého členovia
sú menej verejne viditeľní
a pritom majú obrovské
úspechy. Občianskych združení je tu veľa a všetci sú
ochotní spolupracovať. Na
Silvestra sme spolupracovali
so ZO Slovenského zväzu
záhradkárov. Kynológovia
pripravujú súťaž O putovný
pohár, uvidíme, či sa nám

podarí uskutočniť túto akciu
už tento rok, ale budúci rok
sa bude konať určite.
o Práca starostu je prácou
24 hodín denne a vyžaduje
si celého človeka. Napriek
tomu je občas potrebné
oddýchnuť si od každodenných starostí. Ako najradšej
trávite svoj voľný čas?
- Najradšej trávim svoj voľný
čas s mojimi deťmi, keďže
som s nimi teraz dosť málo,
a keď sa oteplí, v záhrade
mám množstvo nedorobenej
práce ešte z minulého roka.
Oddychujem teda skôr aktívne.
otázky pripravila:
Mgr. Mária Májeková

Do zastupiteľstva obce Úľany nad Žitavou
na obdobie 2018-2022 boli zvolení poslanci:

Alena Červenková, Martina Kosibová, Ing. Šimon Laho, Mgr. Ľubica Cendrowicz,
Veronika Fialová, Marcel Čvirik, Ondrej Turan, Mgr. Sabína Ostrožlíková, Juraj Chovan

Do Úľan nad Žitavou zavítal Mikuláš na koči

Nielen vôňa vianočného punču a veselé tóny detských či vianočne ladených piesní prilákali v nedeľu 9. decembra do
areálu obecného úradu množstvo rodín s deťmi. Bol to predovšetkým príchod Mikuláša, ktorého netrpezlivo očakávali
najmä tí najmenší, a tak ho so starostom obce Ing. Rudolfom Frýželkom, ktorý na začiatku podujatia privítal všetkých
prítomných, spoločne nahlas volali. Mikuláš do našej obce zavítal tento rok trochu netradične. So svojimi pomocníkmi – anjelom a dvoma čertami sa priviezol na koči, aby mohol všetkým deťom rozdať balíčky so sladkými dobrotami.
Obdarované však neboli len deti, ale i samotný Mikuláš, ktorý si od nich vypočul krásne básničky a pesničky. Deti sa v
toto chladné, no príjemne strávané popoludnie, mohli s Mikulášom odfotiť a takisto si posedieť v koči, na ktorom do
Úľan nad Žitavou prišiel.
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Úľanskí koledníci sa do Dobrej noviny zapájajú už vyše 15 rokov
Radosť rozdávaním rastie. Presvedčilo
sa o tom množstvo mladých koledníkov,
ktorí sa aj tento rok zapojili do Dobrej
noviny, aby v jej 24. ročníku pomohli
deťom, mladým ľuďom a vdovám v
Ugande. Navštívili spolu 29 rodín,
ktorým radostným spevom a vinšami
ohlasovali príchod Božieho Syna na svet.
Vedúci koledníkov Jozef Teplan sa do
Dobrej noviny zapája už vyše 15 rokov a
vedie k tomu aj deti a mládež. „Na jednej
strane pomôžeme ľuďom v Ugande,
ktorí to naozaj potrebujú, a na druhej
strane učíme deti obetovať niečo zo seba
pre rodinu a druhých. Vždy im urobím
malú osvetu, aby vedeli, kam vyzbierané
peniaze poputujú, a ony sú nadšené z
toho, že niekomu pomáhajú.“ Vo farnosti
Úľany nad Žitavou sa koledovanie koná
vždy na sviatok sv. Štefana 26. decembra.

Dobrú novinu tak môžete podporiť v čase
vianočných sviatkov nielen prijatím a
obdarovaním koledníkov, ale tiež modlit-

bou či samotným koledovaním. Úľanskí
koledníci v tomto ročníku vyzbierali pre
ľudí v Ugande sumu 2 360 eur.

Silvester v Úľanoch nad Žitavou

Rozlúčka so starým rokom a privítanie nového roka sa neodmysliteľne spája s prípitkami, zábavou a v neposlednom rade s

ohňostrojmi. No ďalšou spoločnou črtou je i stretnutie sa s rodinou, priateľmi či známymi, aby sme si do nového roka mohli
popriať všetko dobré. Podobná rodinná amotsféra vládla v pondelok podvečer 31. 12. 2018 v areáli obecného úradu. Obec Úľany
nad Žitavou totiž pre všetkých občanov a návštevníkov usporiadala Silvestrovský ohňostroj. Ešte predtým sa však o 16,00 hod.
konala ako vždy sv. omša spojená s ďakovnou pobožnosťou za
uplynulý rok v kostole sv. Martina, aby sa pred obecným úradom
mohli so starým rokom 2018 rozlúčiť naozaj všetci. Krátko po
17,00 hod. sa prítomným prihovoril starosta obce Ing. Rudolf
Frýželka. Vo svojom príhovore vyslovil niekoľko novoročných
predsavzatí, ktoré majú pozitívnym smerom ovplyvniť obec, a
nakoniec poprial všetkým veľa zdravia, rodinnej pohody a úspechov. Po skončení príhovoru odznela štátna hymna a po nej rozžiaril oblohu sľúbený ohňostroj. Účastníci podujatia si mohli na
záver roka pripiť vareným vínkom, tí najmenší detským punčom,
a pripravené boli i sladké a slané dobroty. Aj počasie poslednému
dňu v roku prialo – vďaka vyjasnenej oblohe bol pre každého
zážitok z ohňostroja veľkolepý.

Na Retro disco party zazneli hity všetkých čias
Fašiangy sú tento rok o čosi dlhšie ako
zvyčajne, no ani to nebránilo tomu, aby sa
už v sobotu 12. januára rozozvučala sála
Kultúrneho centra v štýle „Retro disco
party“. Záujem o ňu bol skutočne veľký –
rodičia, členovia Rady rodičov, poslanci
obecného zastupiteľstva, učiteľský zbor
miestnej základnej školy či priatelia
školy – dovedna 71 ľudí tancovalo do
skorého rána aj vďaka skvelému hudobnému mixu tých najlepších disco hitov
v podaní DJ-a Marka - Mareka Kosibu.
Tanečný parket bol tak od začiatku plný
a priateľská a uvoľnená atmosféra vládla
aj počas chutnej večere či tomboly so
zaujímavými cenami, do ktorej prispeli
miestne združenia záhradkárov, rybárov a
včelárov, Detský folklórny súbor Úľanček
a tiež miestni podnikatelia. „Do organizácie tejto akcie sme zapojili členov Rady
rodičov, ktorí nám ochotne vo všetkom

pomáhali a nápomocní boli aj bývalí
absolventi školy,“ hovorí riaditeľka Základnej školy s materskou školou Úľany
nad Žitavou Mgr. Oksana Ostrožlíková,
ktorá túto vydarenú spoločenskú akciu
organizovala spolu s predsedkyňou Rady

rodičov Ing. Janou Ostrožlíkovou. Toto
podujatie však malo okrem zábavného aj
dobročinný charakter. Výťažok z tomboly
išiel na nákup potrebného vybavenia
do školského vestibulu a na organizáciu
detského karnevalu.
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Svätomartinské požehnanie mladých vín je výkladnou skriňou Základnej
organizácie Slovenského zväzu záhradkárov v Úľanoch nad Žitavou
Tak ako hody patria k tradičným slávnostiam snáď každej slovenskej obce, tie úľanské sa okrem sviatku sv. Martina spájajú so Svätomartinským požehnaním mladého vína. Už 8. ročník tejto regionálnej výstavy a ochutnávky mladých vín prilákal 17. novembra
2018 do Kultúrneho centra v Úľanoch nad Žitavou desiatky oduševnených nadšencov, ktorí mohli ochutnať 33 vzoriek vína od približne dvadsiatich pestovateľov. Táto kultúrno-spoločenská akcia širšieho významu, ktorú pravidelne organizujú miestni záhradkári
už od roku 2010, je vždy spestrená príjemnou hudbou a občerstvením, a za jej úspechom stojí predovšetkým spolupráca s obecným
a farským úradom.

Aj deti mali svoj ples

Svoje nezastupiteľné miesto má okrem plesov a zábav v
čase fašiangov i detský maškarný ples. Jeho organizáciu
si v sobotu 16. februára zobrali pod taktovku členovia
Detského folklórneho súboru Úľanček, ktorí spolu s animátormi z music DRIVE vytvorili v Kultúrnom centre
pre všetky deti doslova čarovnú atmosféru. Na deti v
maskách tak čakalo množstvo hier a súťaží, do ktorých
sa s radosťou zapojili aj ich rodičia.

texty z obce pripravila: Mgr. Mária Májeková
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Obec Rastislavice

Vážení spoluobčania a priaznivci našej obce,
máme za sebou ďalšie obdobie, obdobie plné dôležitých a pekných udalostí. V mesiaci november sa konali komunálne voľby,
v decembri sme oslávili vianočné sviatky, rozlúčili sa so starým
rokom a privítali rok 2019. Ak sa obzrieme späť, rok 2018 ktorý
sme prežili v každodenných radostiach, starostiach, zostane
už len v našich spomienkach. Každý z nás sa ho snažil
naplniť čo najlepšie ako vedel, či už v oblasti pracovnej, rodinnej alebo osobnej. Ja osobne som si predsavzal, že sa pousilujeme urobiť pre našu peknú obec čo najviac. Nebolo to ľahké.
Keby som mal v krátkosti zhodnotiť uplynulý rok v našej obci,
tak môžem povedať, že to bol rok úspešný. Keďže v samospráve
nie je dostatok finančných prostriedkov, tak bolo nutné riešiť
veľa problémov a nie všetko, čo sme mali v pláne sa podarilo
realizovať. Napriek tomu si vážim všetkých, ktorí pozitívne
ovplyvňovali dianie v obci, a to v akejkoľvek oblasti, kde je dominantný občan obce. Chcem preto poďakovať sa všetkým,
ktorí akoukoľvek formou a mierou prispeli k zveľadeniu našej
obce a obohateniu jej spoločenského života, hlavne členom
všetkých organizácií a ich podporovateľom. Touto cestou chcem
zároveň poďakovať všetkým mojim voličom a podporovateľom,
ktorí mi vo voľbách v r. 2018 vyslovili dôveru, ktorá zároveň pre
mňa znamená aj veľký záväzok a obrovskú zodpovednosť za
chod obce a jej budúce smerovanie v prospech všetkých občanov. Budem sa snažiť pracovať tak, aby sa naša obec rozrastala
a zároveň aj skvalitňovala podmienky pre život. Osobitnú pozornosť bude treba venovať starším občanom, sociálne odkázaným občanom, ale aj deťom, mládeži, mladým rodinám, ako aj
riešeniu problémov, ktoré so sebou prichádzajúci rok prinesie.
V roku 2019 v závislosti na príjmoch obce budeme pokračovať
v nastúpenom trende zachovania športovo kultúrnych tradícií,

zabezpečovania údržby a čistoty verejného priestranstva, zveľaďovania našej obce a snažiť sa robiť všetko pre spokojnosť jej
občanov. Čaká nás veľa práce, v obci sa budú realizovať dva veľké
projekty- rekonštrukcia hasičskej zbrojnice a kultúrneho domu,
na ktoré sme získali financie z eurofondov. Ale sme pripravení
popasovať sa s týmito výzvami, lebo prinesú Rastislaviciam dlhodobý úžitok.
Dovoľte mi zaželať Vám v mene svojom, v mene zamestnancov
Obecného úradu a v mene poslancov Obecného zastupiteľstva
veľa zdravia, úspechov, pokoja a hlavne dobré medziľudské vzťahy. Prajem Vám šťastný a úspešný rok 2019.
Miroslav Juhász, starosta obce

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Rastislavice v roku 2018
Za starostu obce Rastislavice bol zvolený Miroslav Juhász -269 platných hlasov.
Za poslancov OZ boli zvolení: 1. Ing. Ján Pochyba - 295 hlasov 2. Miroslav Kuric - 227 hlasov
3. Juraj Barcaj - 203 hlasov 4. Ing. Pavol Nereča - 201 hlasov 5. Peter Bednárik - 177 hlasov
6. Emília Kovarčíková - 162 hlasov 7. Michal Macai - 162 hlasov
Počet voličov: 779
Počet zúčastnených voličov: 482 (61,87%)

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rastislaviciach
V piatok 7. decembra 2018 sa konalo v sále Kultúrneho domu v Rastislaviciach prvé ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva. Zasadnutie sa riadilo programom, v rámci ktorého sa prítomným prihovoril staronový starosta Miroslav Juhász a zaželal
poslancom múdre rozhodnutia v prospech obce a dobrú spoluprácu. Predsedníčka volebnej komisie Jarmila Pavelová informovala
o výsledkoch komunálnych volieb v Rastislaviciach a odovzdala zvoleným poslancom menovacie dekréty. Starosta aj poslanci: Ing.
Ján Pochyba, Miroslav Kuric, Peter Bednárik, Ing. Pavol Nereča, Juraj Barcaj, Emília Kovarčíková a Michal Macai potom slávnostne
zložili sľuby a podpísali sa do pamätnej knihy obce.
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Základná škola s materskou školou Rastislavice

Škola patrí medzi malotriedne
školy. Je situovaná v dvojposchodovej budove spolu s materskou školou. Základná škola
a jedáleň sú na prízemí. Školu
navštevujú deti 1. až 4. ročníka a
v školskom roku 2018/2019 má
škola spolu 14 žiakov. Na prvom
poschodí budovy sa nachádza
materská škola s počtom 36 detí.
Pedagogických zamestnancov
je šesť a nepedagogickí zamestnanci sú traja.
V areáli školy sa nachádza zatrávnená časť, ktorá slúži ako
ihrisko pre deti MŠ aj ZŠ a je vybavená modernými preliezkami,
políčkom s bylinkami a vytvára
prekrásny priestor pre fyzické vyžitie detí.
Na škole pracujú dva krúžky, krúžok Tvorivé dielne, ktorý vedie pani učiteľka Mgr.
Lucia Nagyová a dramatický krúžok pani
učiteľka Mgr. Jana Illéšová.

Škola je veľmi aktívna, čo sa týka zapájania sa do projektov, súťaží a organizovania
besied na rôzne témy. Dlhoročne úspešne
pracuje v projekte Recyklohry“, celoročne
sa zapája do súťaže Triz-talent, Kamenní
kamaráti, Šarkaniáda, Strom života, Viem

čím budem a prečo?, Záchrana
som ja. V medzinárodnej súťaži
Podhájske dni klobás a tradičných špecialít súťažili žiaci vo
výrobe klobás s dedkom Emky
Hlavatej pánom Palicom. Získali
zlatú medailu a Cenu riaditeľa
Termálneho kúpaliska. Okrem
projektov a súťaží učitelia so
svojimi žiakmi nacvičujú kultúrne programy, ktorými spestrujú spoločenský život v obci.
Deti vedú k čitateľskej gramotnosti a na škole vďaka finančnej
podpore z Nitrianskeho samosprávneho kraja zriadili Kráľovstvo kníh. Zachovávanie tradícií realizujú
prostredníctvom besied s členmi Klubu
dôchodcov. Rastislavická škola je dôkazom, že aj malá škola dokáže deťom ponúknuť veľké vzdelanie a výchovu.
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Slávnostné oceňovanie občanov v Rastislaviciach

Na poslednom slávnostnom zasadnutí bývalého obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 5.decembra 2018 v Kultúrnom dome v Rastislaviciach, boli ocenení občania Rastislavíc, ktorí sa výraznou mierou pričinili o rozvoj obce. Návrhy
ocenených, ktoré poslali občania, schválilo obecné zastupiteľstvo a rozhodlo o tom, kto bude za svoj nadštandardný prístup k veciam verejným ocenený. Ocenenie získali:

CENA OBCE
1. Ladislav Lenčéš
2. Mária Lenghartová
3. Richard Kraus
4. Anna Mudrochová - oblasť
vzdelávania
5. Zuzana Antalová
6. Štefan Hozzán - oblasť športu
CENA STAROSTU OBCE
1. ThDr. Ján Antal - In Memorian
2. Ing. Jozef Barcaj
Okrem týchto ocenených ĎAKOVNÉ LISTY za svoju činnosť v prospech obce získali miestne
spoločenské organizácie:
DHZ Rastislavice, Klub dôchodcov, Klub mladých, spevácky súbor Rastislavická konopa, Máme radi Rastislavice, o.z.,
Stolno-tenisový klub, Cvičenci Mira Holeca, MS SČK, FK Slovan Rastislavice.
Za prínos na rozvoji obce získali ĎAKOVNÉ LISTY aj poslanci bývalého obecného zastupiteľstva:
Peter Bednárik, Miroslav Kuric, Ing. Pavol Nereča, Ing. Ján Pochyba, Miroslav Kasáš, MUDr. František Krak a Mgr.
Andrea Nerečová.
V slávnostnom programe vystúpil spevácky súbor Rastislavická konopa a po oficiálnej časti sa konala malá recepcia.
Oceneným gratulujeme a nech sú motiváciou pre ostatných občanov Rastislavíc, ktorým nie je prostredie, v ktorom
žijú, ľahostajné.

22 Žurnál z našich obcí

„...časopis, ktorý osloví občana...”

Kultúrno - spoločenské akcie v Rastislaviciach za rok 2018

Január:
- Fašiangová zábava (Klub dôchodcov -KDR)
- Karneval (Obec)
Február:
- 17.školský ples (ZŠ s MŠ a Obec)
- Mariášový turnaj (Obec)
Marec:
- Seniori v Martine (KDR)
- Brigáda (DHZ – Dobrovoľní hasičský zbor)
- Oceňovanie darcov krvi (MS SČK a Obec)
- Uvítanie detí do života obce (Obec)
- Deti v knižnici (Obec)
- Beseda „Mesiac kníh“ (Obec)
- Odber krvi (MS SČK a Kalvín pub)
- Oslava 73.výročia oslobodenia obce (Obec)
- Veľkonočný stolnotenisový turnaj (Stolnotenisový klub)
Apríl:
- Brigáda na cintorínoch (KDR)
- Výstava plazov (Obec)
- Beseda so psychologičkou (KDR)
- Zbierka „Deň narcisov“
- Stavanie mája (Obec, DHZ, Rastislavická Konopa)
Máj:
- Seniori v SND (KDR)
- Program „Mamičke z lásky“ (ZŠ s MŠ)
- Založenie ZO SZPB (Obec)
- Májové slávnosti (Obec)
- Seniori v Skalici (KDR)
- Premietanie MS v hokeji (Klub mladých - KMR)
Jún:
- Deň sv. Floriána (DHZ)
- Oslavy dňa detí (Obec)
- Promócie univerzity 3.veku (KDR)
- „Vysvedčkový piknik“ (KMR)

Júl:
- Denný letný tábor (Obec)
- Turnaj o pohár starostu obce (FK Slovan a Obec)
August:
- Rastislavičania na Südwinde (ZO SZPB)
- Hodová retro party (KMR)
- Beh „Od Tatier k Dunaju“ (Obec, DHZ)
- Degešský bicigeľ (Obec, ZO SZPB)
- Ukončenie leta pre deti (DHZ)
September:
- Stolnotenisový turnaj detí (STKR)
- Regionálny jarmok Cedron Nitrava (Obec)
- „Hej, zahoreli zore...“ festival (Obec, Konopa)
Október:
- Dni klobás v Podhájskej (Obec, Konopa, ZŠ s MŠ)
- Slávnosť pre seniorov (Obec, ZŠ s MŠ)
- Brigáda seniorov (KDR)
- Seniori v divadle (KDR)
- Halloween party (KMR)
November:
- Divadielko pre deti (Obec)
- Vidiecka univerzita 3.veku (KDR)
- Batôžková zábava (KDR)
- Návšteva Reduty (KDR)
- Katarínska zábava (KMR)
December:
- Odber krvi (MS ŠČK, Kalvín pub)
- Mikulášska besiedka (Obec)
- Oceňovanie občanov (Obec)
- Vianočné trhy (MRR o.z.)
- Pošta Ježiškovi (Obec)
- Vianočný koncert (KDR)
- Perníkové Vianoce (KMR)
- Rastislavický Silvester (Obec)

Spoločenská kronika obce Rastislavice – rok 2018
Narodili sa:

Max Sýkora, Sebastián Vrták, Martin Bogdán, Viktória Gonosová, Thomas Šikovanec, Jakub Kubiš, Ketrin Markovičová.

Naši mladomanželia:

Juraj Mokráš a Ing. Michaela Šurábová, Adam Baška a Zuzana Závodná, Ľuboš Bíro a Mária Kuzmová,
Dušan Baško a Dominika Rybárová, Boris Kvašai a Ing. Soňa Bednáriková, Peter Vida a Karina Rácová,
Ján Pavel a Ing. Nikoleta Schusnixová, Ing. Rudolf Zaujec a Ing. Lenka Ďuriančíková.

Opustili nás:

Katarína Barátová, Eva Hačková, Edita Kadlečíková, Ondrej Turis, Libor Majtényi, Miloslav Kukliš,
Alžbeta Repková, Oľga Bublavá.
texty z Rastislavíc pripravila: Mgr. Mária Derďaková
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Obec Komjatice

Vážení občania Komjatíc,
milí čitatelia, priatelia,

som veľmi rád, že opäť mám príležitosť prihovoriť sa Vám
prostredníctvom tohto časopisu, ktorý slúži nielen pre
informovanie občanov našej obce, ale dáva možnosť šíriť
zvesti o našej obci do okolitého regiónu. Tiež som rád, že
tieto zvesti sú pozitívne, pretože uplynulé obdobie a rok
2018 boli pre Komjatice úspešné.
Dúfam, že aj vy občania, ste prežívali úspechy a všetky
pozitívne udalosti, ako aj vykonané práce na zveľaďovaní obce s radosťou a záujmom. Pretože všetko sa robí pre
zlepšenie a skvalitnenie života nás, ktorí tu bývame. Zároveň využívam túto príležitosť poďakovať sa všetkým, ktorí
akoukoľvek formou a mierou prispeli k zveľadeniu našej
obce, obohateniu jej kultúrneho i spoločenského života,
pretože budúcnosť obce Komjatice je hlavne v rukách jej
občanov.
Čo sa týka práce samosprávy, na to ste tu vy občania našej
obce, aby ste zhodnotili činnosť starostu a poslancov, ktorých ste si zvolili. Ale verte, že ku svojim povinnostiam sa
snažíme pristupovať zodpovedne a svedomito. V krátkosti chcem prezentovať niekoľko významnejších udalostí,
ktoré sa v minulom roku v našej obci udiali a taktiež tie,
ktoré nás v najbližšej dobe čakajú. Činnosť starostu obce a
zamestnancov obecného úradu bola v roku 2018 zameraná hlavne na skvalitnenie života a prostredia v našej obci
a plnenie úloh stanovených štátom formou originálnych
kompetencií alebo preneseného výkonu verejnej správy.
Ako starosta obce môžem konštatovať, že väčšinu prijatých úloh sa nám podarilo splniť. Z tých pozitívnych vecí
spomeniem napríklad, že v roku 2018 sa nám podarilo:
- rekonštrukcia druhého poschodia v budove Materskej školy a výmena strechy. V rámci rekonštrukcie sa
zvýšila kapacita škôlky, pribudli dve nové triedy s novým nábytkom a interaktívnymi tabuľami s ozvučením, spálňa, telocvičňa a sociálne zariadenia. Inštaláciou požiarnych dverí a evakuačného schodiska sa
zvýšila bezpečnosť budovy. Vybudovaný bol bezbariérový prístup.
- Vybudovanie nových chodníkov a oprava poškodených
- Celková rekonštrukcia vinárskeho domčeka, ktorý
bude slúžiť nielen pre miestnych vinárov, ale na reprezentačné účely obce a pre všetkých občanov
- Rekonštrukcia multifunkčného ihriska nachádzajúceho sa v areáli školy
Práca v obci a pre obec nie je jednoduchá, vyžaduje si
zodpovednosť, trpezlivosť a odhodlanie. Nie je to o politike, ale o dobrých a spravodlivých riešeniach, ochote,
vzájomnej úcte a spolupráci. Chcel by som plynule pokračovať v začatej práci a byť tým, ktorý bude ľudí v obci

spájať a nie rozdeľovať. Výsledky volieb a dôvera, ktorú vo
mňa vkladáte je pre mňa záväzkom a zároveň podporou v
mojej ďalšej práci vo funkcií starostu obce. Obecný úrad
a obecné zastupiteľstvo nie je uzavreté spoločenstvo, starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva sú tu pre
vás a preto radi uvítame i vaše odporučenia a návrhy na
zlepšenie a skvalitnenie života v našej obci.
V tomto roku na nás čakajú nové výzvy a už teraz môžem
povedať, že schválením rozpočtu obce na rok 2019 by sa s
z tých významnejších aktivít v našej obci mali realizovať
najmä:
- Vytvorenie obytnej zóny na Školskej ulici, vybudovanie infraštruktúry a kanalizácie. 20 pozemkov bude
kvalitne pripravených na stavbu nových domov
- Vybudovanie kanalizácie na Školskej ulici
- Rekonštrukcia budovy Obecného úradu
Ako starosta obce by som sa chcel zo srdca poďakovať
poslancom, ktorí skončili, ale aj novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obecného
úradu, ZŠ s MŠ, všetkým obetavým občanom, podnikateľom a záujmovým združeniam pôsobiacich v obci, ktorí
pomáhajú obci a prispeli akýmkoľvek spôsobom k jej rozvoju. V obci sa tiež konalo niekoľko významných kultúrno-spoločenských a športových akcii, preto tiež úprimne
ďakujem všetkým, ktorí zviditeľňujú a reprezentujú našu
obec nielen doma, ale aj v zahraničí.
Vážení spoluobčania, priatelia, spoločne s obecným zastupiteľstvom sa budeme usilovať o to, aby naše správanie
a rozhodnutia boli správne, zodpovedné, spravodlivé a v
súlade s Ústavou a o zákonmi SR. Verím, že aj v ďalších
rokoch sa nám spoločne podarí napĺňať naše predsavzatia
a spoločne tak prispejeme k rozvoju našej krásnej obce.
Peter Hlavatý, starosta obce Komjatice
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Výsledky komunálnych
volieb v obci Komjatice
Voľby starostu obce:
1. Peter Hlavatý - 1199 hlasov
zvolený za starostu obce na r. 2018-2022
2. Zuzana Garayová -425 hl.

Peter Hlavatý, starosta
obce Komjatice

Mgr. Mária Derďaková

3. Ing. Pavol Gálik - 139 hl.
4. Ing. Július Jahnátek - 74 hl.
5. Ing. Ľubica Christovová -31 hl.
Voľby do obecného zastupiteľstva:
Zvolení poslanci OZ Komjatice:

Dr. Ľudovít Galbavý, Phd.

Ing. Michal Hayden

1. Mgr. Mária Derďaková - 1042 hlasov
2. Zuzana Garayová - 925 hl.
3. MUDr. Martin Jaššo -850 hl.
4. Ing. Jozef Francel -804 hl.

Dušan Jaššo

5. Ing. Michal Hayden - 767 hl.

Ing. Jozef Francel

6. Dr. Ľudovít Galbavý Phd. - 766 hl.
7. Mgr. Miriama Lörinczová - 736 hl.
8. Dušan Jaššo - 705 hl.

Viliam Hozlár

9. Viliam Hozlár - 657 hl.

Ing. Miroslav Špacír

10. Mgr. Martin Janega - 644 hl.
11. Ing. Miroslav Špacír - 633 hl.
Náhradníci poslancov, ktorí neboli zvolení:
12. Angela Kalužáková - 628 hlasov
13. Jozef Nosian - 509 hl.

Zuzana Garayová

MUDr. Martin Jaššo

Mgr. Martin Janega

Mgr. Mirama Lörinczová

14. Július Jahnátek - 488 hl.
15. Ing. Michal Repka -465 hl.
16. Ing. Tomáš Hajnala - 442 hl.
17. Ing. Pavol Gálik - 418 hl.
18. Mgr. Mária Hrašková - 384 hl.
19. Rudolf Koszorú - 165 hl.
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Plesová sezóna v Komjaticiach

V Komjaticiach sa konali
tri plesy, ktoré svojou noblesou a vysokou spoločenskou úrovňou uspokoja aj
najnáročnejšieho hosťa. Na
Školskom, Mládežníckom a
Kresťanskom plese sa spolu
zabavilo vyše 800 plesajúcich
hostí!
Plesovú sezónu v našej obci
odštartoval tretí ročník Motorkárskeho plesu, ktorý má
krásnu benefičnú myšlienku.
Hlavnými organizátormi sú
manželia Kelemenoví a výťažok z tomboly každoročne
venujú detskému folklórnemu súboru Mladosť, ktorý
vedie Martina Kelemenová.
Je teda samozrejmosťou, že
v úvodnom programe plesu vystúpili členovia tohto
súboru. V prekrásne a mo-

torkársky vyzdobenom kultúrnom dome sa zabávalo
vyše 200 hostí na hudbu Dj-a
Ruda Sládečka. Motorkársky
ples sa už tradične koná v
novembri ako vyššia forma
katarínskej zábavy.
26. januára sa ako druhý v
poradí konal pod záštitou
ZŠ s MŠ O. Cabana a Združenia rodičov a priateľov
školy už 18. ročník Školského
plesu. Tematicky ladená výzdoba, ktorej súčasťou bola
starodávna školská lavica,
výstavka úspechov školy a
úspešných projektov, nenechali nikoho na pochybách,
na akom plese sa nachádza.
Keďže išlo väčšinou o rodičov žiakov školy, nešetrili na
tombole a výťažok o sume
3818,- EUR bude použitý

pokračovanie na str. 26
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na vybudovanie zelenej oddychovo-relaxačnej
zóny
v areáli školy. Školský ples
otvorili vystúpenia detského
folklórneho súboru Mladosť
a ľudovej speváčky Natálie
Kováčovej. Po úvodnom príhovore riaditeľky školy Marty Gocníkovej a slávnostnom
prípitku zástupcu starostu
obce Ľudovíta Galbavého
sa začala vynikajúca tanečná zábava, ktorú hudobne
zastrešil DJ Roland a ktorá
trvala do bieleho rána. 18.
ročník školského plesu nielen dosiahol dospelosť, ale
dosiahol rekord v počte hostí. Zabávalo sa na ňom neuveriteľných 270 ľudí!
O týždeň neskôr v sobotu 2.
februára
nasledoval hlavne
mladými
ľuďmi vyhľadávaný
Mládežnícky ples,
ktorý organizuje
Komjatický mládež-

nícky parlament (ďalej KMP)
a tento rok to bol už ôsmy v
poradí. Ples moderovala Simona Fíšanová, atmosféru
na úvod spríjemnili tanečníci
Adrián a Darinka z tanečnej
školy Viva a hip-hopoví tanečníci zo skupiny Enes-G.
Mládežnícky ples otvoril
príhovorom predseda KMP
Martin Janega, ktorý sa zároveň oficiálne vzdal svojej funkcie. Okrem neho sa
mladým hosťom prihovoril
aj starosta obce Peter Hlavatý a poslanec NR SR Milan
Uhrík. Úvodným valčíkom
začal ples, ktorý chutnou večerou, bohatou tombolou a
hlavne mladistvou energiou
patrí k tým najobľúbenejším

„...časopis, ktorý osloví občana...”
a jeho povesť prekročila hranice Komjatíc.
Plesovú sezónu v Komjaticiach uzavrel v sobotu 9.
februára Ples kresťanských
rodín. Jeho 21. ročník patril
výzdobou k tým najkrajším.
Očarení hostia vstupovali do vestibulu Kultúrneho
domu akoby do románu Jane
Austenovej. Malebné zákutia
doplnené pôvabnými drobnosťami vo „vintage“ štýle z
minulého storočia navodili
príjemnú atmosféru, ktorá
170-tim hosťom automaticky
vyčarila úsmev na tvári. Ples
organizuje občianske združenie Paraboláni a otvorili
ho páni: Ján Gallik, Marián
Laboš, dôstojní páni Štefan

Vojtek a Jozef Janíček, starosta obce Peter Hlavatý a poslanec NR SR Milan Uhrík. Ples
začal prednesom krásnej
básne v podaní Nikoly Zajíčkovej, ktorú sprevádzal hrou
na gitare Damián Laboš. Po
nich vystúpili profesionálni
tanečníci latinsko-amerických tancov Lucia a Vašek. Už
po tretíkrát na plese kresťanských rodín do tanca hralo
hudobné Duo Lapaji – Milan
Perný a Marek Dragúň, pričom špeciálnym hosťom večera bol hudobník a skladateľ
Ján Hergott, ktorí prispeli k
skvelej zábave. Pred podávaním večere zaznela krásna
pieseň v podaní Martiny Taneski, na klávesoch hral Filip
Kollár a na gitare Ján Gallik.
Prezentáciu k piesni vytvoril
Matej Lukáč, išlo o kombináciu hudobného klipu so
vsadenými motívmi komjatických scenérií. A takto prekrásne a zaujímavo vyzerala
bodka za plesovou sezónou v
Komjaticiach.
Foto z plesov:
Mgr.Miriama Lörinczová
a Ing. Michal Repka

Spoločenská kronika obce Komjatice v roku 2018 – štatistické údaje z matriky
Počet narodených: 46 detí (25 dievčat a 21 chlapcov).
Počet sobášov: 19
Počet zosnulých: 48 (22 muži a 26 ženy)
Počet obyvateľov obce Komjatice k 31.12.2018: 4270 (muži – 2072 a ženy - 2198)

Narodili sa:

Ľubica Andiová, Jana Balážová, Boris Behul, Hana Bollová, Tamara Bónová, Damián Burda, Viktória Burdová, Mathias Čech,
Sofia Divišová, Rebeka Ďúranová, Juraj Farkaš, Oliver Fridrich, Mia Mária Gombárová, Matej Hajnuš, Tomáš Hajnuš,
Jana Haydenová, Eva Heková, Monika Hercegová, Lucia Hindická, Hana Hlinková, Miroslav Horváth, Nataly Horváthová, Katarína
Hralová, Jakub Juhás, Monika Karvajová, Katarína Krajčová, Michaela Kuzmická, Marek Lakatos, Hana Martišová,
Michaela Martišová, Leonard Pastorek, Martin Pavel, Sebastián Neil Pepich, Tamia Petíková, Tomáš Rozkopál, Noémi Sedláčková,
Tomáš Sládiček, Samuel Smolárik, Amália Smoláriková, Natália Smoláriková, Marek Sobota, Natália Štibrányiová,
Mia Mária Vilímeková, Juraj Vindiš, Samuel Vlačuška, Samuel Vrabec

Zosobášili sa:

Juraj Bálint a Katarína Birkusová, Tomáš Bóna a Kristína Vrábelová, Pavol Cirók a Veronika Ciroková, Jozef Cirok a Ivona Balážová,
Štefan Čery a Martina Kuszalová, Arpád Dénes a Jaroslava Puškárová, Matúš Ďúran a Eva Sochorová,
Andrej Eštvaník a Viktória Molnárová, Andrej Hajnala a Zuzana Porubská, Marek Horváth a Linda Krajčovičová,
Peter Jaššo a Andrea Hajnalová, Ján Kmeťo a Andrea Andrášiková, Mikuláš Kóňa a Zuzana Vavríková,
Robert Kováč a Barbara Barátová, Peter Michalička a Hana Maroušková, Ján Nemeš a Katarína Krajčovičová,
Michal Novoveský a Zuzana Šimkovičová, Urban Rajčan a Nikola Smoláriková, Dušan Tököly a Ľubica Vilimeková

Opustili nás:

Barátová Elena 88r., Barátová Emília 83r., Barátová Katarína 88r., Benková Ľudmila 75r., Dlhovič Slavomír 55r., Dlhovič Štefan 80r.,
Dragúňová Daniela 72r., Dragúňová Ľudmila 83r., Düröši Vladimír 72r., Heimgärtner Mária 53r., Hubinská Marta 79r.,
Jaššo Marián 56r., Jaššo Milan 61r., Jaššová Mária 95r., Kadlečíková Terézia 85r., Kamenický Jaroslav 67r., Klačmanová Anna 65r.,
Kozárová Margita 76r., Kytková Jana 65r., Lakatos Štefan 42r., Majtán Ľubomír 62r., Malá Judita 80r., Martišová Ľudmila 88r.,
Miček Matej 70r., Molnár Julian 57r., Molnárová Mária 60r., Molnárová Marta Mária 79r., Mrkvicová Paulína 95r.,
Nemeš František 79r., Nováková Anna 79r., Orelová Zuzana 64r., Penzéš František 70r., Piková Zuzana 89r., Rác Ladislav 84r.,
Rajnohová Mária 92r., Sedláček Ladislav 85r., Schvarcová Anna 97r., Skladaný Štefan 82r., Sochor Štefan 85r., Tököly Ján 75r.,
Tökölyová Magdaléna 87r., Tökölyová Zuzana 73r., Vadkerti Milan 62r., Vanko Anton 84r., Zábojník Peter 43r.,
Zajíčeková Rozália 87r., Zrubec Július 80r., Zsigrai František 77r.

texty z Komjatíc pripravila: Mgr. Mária Derďaková
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Obec Jatov

Starostkou v Jatove pre nové volebné
obdobie je opäť Adriana Matúšeková
Nastalo ďalšie volebné obdobie 2018 – 2022 a po voľbách v novembri 2018 sa konalo 5. decembra 2018 slávnostné ustanovujúce
zastupiteľstvo, na ktorom novozvolená (staronová) starostka obce
a novozvolení poslanci OZ zložili sľub, po ktorom starostka popriala všetkým poslancom veľa pracovných a osobných úspechov.
V príhovore zhodnotila predchádzajúce volebné obdobie, ktoré si
„dovolím nazvať za úspešné, nakoľko sme získali dosť finančných
prostriedkov z dotácií a vedeli sme i z nášho rozpočtu ušetriť na
záväzok, ktorý sa dúfam v tomto roku podarí splatiť“, povedala starostka Matúšeková. Ďalej pokračovala:
„Chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým sponzorom, ktorí
nám doposiaľ prispeli na uskutočnené kultúrne podujatia. Pomohli nám až do takej miery, že nebolo potrebné z našej strany
veľmi siahnuť na rozpočet obce a mohli sme si dovoliť na patričnej úrovni organizovať všetky podujatia, čo dokazovala všeobecná
spokojnosť a dobrá nálada obyvateľov.
Z predchádzajúceho volebného obdobia máme rozbehnuté projekty, na ktoré sme získali finančné prostriedky, ktoré v tomto roku
úspešne ukončíme. A o ďalšie dotácie budeme žiadať. Ďalšími
z projektov, ktoré nás čakajú, bude nová 12 - B.J., stavebná úprava
križovatky účelovej komunikácie s cestou I/75 v časti Kendereš, rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, rekonštrukcia Domu smútku, rekonštrukcia budovy na športovom ihrisku.
Keďže je začiatok roka, bol koniec niečoho, čo znamená vždy začiatok niečoho iného, možno lepšieho pre nás,
každá zmena má v sebe vždy niečo pozitívne. A prídu samozrejme predsavzatia a plány. Verím, že i toto volebné
obdobie bude aspoň také úspešné ako to predošlé, že sa nám podarí zrealizovať plánované projekty a teším sa
na spoluprácu s novozvolenými poslancami a občanmi obce.“
- obec Jatov -

Pre obdobie 2018-2022 boli v obci zvolení - Starostka obce Jatov: Adriana Matúšeková.
Poslanci OZ v Jatove: Mgr. Ján Jozaf (zároveň zástupca starostky obce), Ing. Marta Zsolnaiová,
Dagmar Kružlíková, Stanislav Pintér, Miroslav Vince. Kontrolórka obce: Ing. Oľga Virágová
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Stretnutie s Mikulášom
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December sa nesie vo vianočnej atmosfére a k nej
neodmysliteľne patrí i stretnutie s Mikulášom,
čertom a anjelom. Tak sa už tradične uskutočnilo
6.decembra. Pre deti bolo pripravené divadelné
predstavenie od divadelníčok z divadla Klokanček,
Nitra. Po ich predstavení sme spoločne privítali
Mikuláša krásnymi básňami, pesničkami, za čo ich
odmenil sladkou nádielkou a darčekovým poukazom na vstup do bazénov od Thermal Kesov v
Poľnom Kesove.
-r-

Slávnostné posedenie pri príležitosti
20. výročia založenia ZO JDS v Jatove

V mesiaci december sa konalo Mikulášske posedenie
pri príležitosti 20. výročia založenia „Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Jatove“, na
ktorom predsedníčka ZO po slávnostnom príhovore zhodnotila 20 ročné pôsobenie organizácie a pri
tejto príležitosti boli odovzdané ďakovné listy zakladateľom ZO, za úspešnú spoluprácu pani starostke
obce, sponzorom, poslancom obecného zastupiteľstva a speváckemu súboru Jatovčanka.
Po oficiálnej časti otvoril kultúrny program súbor
Jatovčanka. Počas jeho vystúpenia si všetci pochutnali na pripravenej večeri a sladkom zákusku.
V závere programu sa výbor ZO poďakoval všetkým
zúčastneným, hlavne sponzorom, ktorí ich podporovali pri pôsobení organizácie a na oplátku sa starostka obce Adriana Matúšeková poďakovala predsedníčke za doterajšiu aktívnu spoluprácu v obci. Pri
ukončení posedenia si spoločne zaspievali členovia
ZO s pozvanými hosťami „Tichú noc“, ktorá privodila vianočnú atmosféru.
- obec Jatov -
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Slávnostné odovzdávanie bytovky v Jatove
Firma IC Holding, s. r. o. úspešne ukončila výstavbu 12
– bytovej jednotky a pri tejto príležitosti sa konalo slávnostné odovzdávanie bytovky obci, na ktoré boli pozvaní hostia z Okresného úradu, Nitra – odbor výstavby a
bytovej politiky, z Ministerstva dopravy a výstavby SR,
zo ŠFRB, konateľ spoločnosti IC Holding, s. r. o., poslanci OZ a nájomníci. Po príhovoroch starostky obce,
pozvaných hostí a recitácii detí zo ZŠ s MŠ v Jatove, boli
odovzdané kľúče spolu s pamiatkovými predmetmi nájomníkom nového skolaudovaného 12 bytového domu.
Spoločne sme potom nahliadli do priestorov, kde našli
svoj domov mladé rodiny.
- Jatov -

Pripravované akcie obce v roku 2019:
2. marec 2019 – Fašiangy 2019
12. apríl 2019 – „Privítajme Veľkú noc“
30. apríl 2019 – Stavanie mája
31. máj 2019 – MDD
Jún – Kultúrne podujatie „Piesne z regiónu“
Júl – Futbalový turnaj o pohár starostky obce
17. august 2019 – Majstrovstvá Slovenska v časovke dvojíc
v cyklistike

31. august 2019 – Oslavy SNP
September – Výročia sobášov
13. október 2019 – „Október – mesiac úcty k starším“
20. október 2019 – Hody
Október – „Podhájske dni klobás a tradičných špecialít
2019“
4. december 2019 – Vianočné trhy
6. december 2019 – Stretnutie s Mikulášom
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III. spoločný ples obce so ZŠ s MŠ v Jatove

Mesiac február sa nesie v duchu Valentína, zábav a plesov. Už
tradične sa konal v Jatove III. spoločný ples obce a ZŠ s MŠ v
Jatove. Ples otvorili slávnostným príhovorom starostka obce
spolu s riaditeľkou ZŠ s MŠ v Jatove. Po oficiálnej časti zatancovala talentovaná Rebeka Šemrincová spolu s
tanečným partnerom. Po ich vystúpení štandardných a latinskoamerických tancov sa rozpútala dobrá nálada,
do ktorej hrali a spievali DUO Marek Bednár a Zuzana Hepnerová. O polnoci čakalo prítomných žrebovanie
bohatej tomboly, za ktorú sa chceme touto cestou veľmi pekne poďakovať všetkým sponzorom, ktorí prispeli
vecne alebo finančne.
- organizátori -

Spoločenská kronika
obce Jatov
(júl 2018 – január 2019)
Narodili sa:
Samuel Líška

Opustil nás:

Oľga Škandíková, Stanislav Hrubjak, Miroslav
Lazebník, Terézia Obolová, Terézia Sabová,
Mária Rybárová, Katarína Černičková, Jozef
Hambalko, Alžbeta Vinceová, Marek Šimšík
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Obec Hul

Slovo starostu obce Hul

Vážení spoluobčania, prehupli sme sa do nového roku 2019 a máme pred
sebou prvý tohtoročný Žurnál. Koncom minulého roku ukončilo svoju
činnosť staré obecné zastupiteľstvo a v novom OZ si získali Vašu dôveru
traja noví poslanci MUDr. Margaréta Smatanová, JUDr. Kristína Jančeková
rod. Macurová a p. Lukáš Janček.
Novému zastupiteľstvu blahoželám ku zvoleniu, všetkým prajem veľa zdravia a šťastia pri spoločnom zveľaďovaní našej obce.
Za uplynulé obdobie sme tesne pred silvestrovským plesom (ktorý bol
tento rok v našej obci novinkou, no o tom sa dočítate v ďalšom článku), realizovali v sále KD a na zdravotnom stredisku výmenu starých neónových
svietidiel za LED osvetlenie. Okrem toho v prvom štvrťroku plánujeme
ukončiť chodník na hlavnej ulici po cintorín, prípadne jeho ďalšie pokračovanie k potoku na hlavnej ceste a prekrižovanie pred hostincom na ul. J.
Holčeka. Vážne sa už budeme musieť v tomto roku zaoberať opravou strechy KD, nakoľko si už vyžaduje nemalé opravy, ktoré sú finančne náročné.
Ďalšou problematikou je otázka kotolne KD a taktiež zriadenie plynovej
kotolne v MŠ. Sú to aktuálne témy, ktoré si vyžadujú našu pozornosť.
Na záver sa chcem samozrejme v mene celej obce Hul poďakovať speváckemu zboru vdp. Cyrila Minárika, pod vedením Viliama Slobodníka za
skrášlenie vianočných bohoslužieb, ktoré sme aj vďaka ich hudobno-speváckemu doprovodu mohli hlbšie prežívať.
Ing. Pavol Guláš (starosta obce Hul)

Odchádzajúci poslanci

Novozvolení poslanci so „staronovým” starostom

Miestny spevokol vdp. Cyrila Minárika

32 Žurnál z našich obcí

„...časopis, ktorý osloví občana...”

eRko – Hnutie kresťanských
spoločenstiev detí v obci Hul

V našej obci máme skutočne šikovných
a aktívnych mladých členov eRko spoločenstva. V nasledujúcom rozhovore sa
s vedúcou miestneho spoločenstva členkou Barborou Krajmerovou trošku porozprávame o ich činnosti.
o Už dlhé roky sa spája činnosť eRka aj
s Tebou, preto sme radi, že nám o celej vašej činnosti porozprávaš niečo bližšie.
- Som členkou v podstate už od začiatku jeho
existencie u nás v obci. eRko je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. V našej
obci pôsobí už 15 rokov vďaka vyškoleným
dobrovoľníkom – mladým ľuďom, ktorí sa
pravidelne dobrovoľne venujú deťom.
o Vieme, že sa pravidelne stretáte a organizujete rôzne kresťanské aktivity. Ak sa
niečo v obci deje, často ste v pozadí tohto diania iniciátori
práve vy –členovia, však?
- Stretávame sa každý týždeň, na tzv. ,,stretkách“ počas školského
roka. Tu sa deti spoločne s animátormi hrajú, rozprávajú, súťažia,
tvoria a robia mnoho iných zaujímavých činností a popri tom sú
vedení ku kresťanským hodnotám.
o A tých zaujímavých činností je naozaj mnoho...
- Snažíme sa viesť spevokol, s ktorým spievame na sv. omšiach.
Počas prázdnin organizujeme tábory a výlety pre deti aj mládež.
Počas vianočného obdobia sa už tradičným stalo koledovanie
Dobrej noviny po dedine a jasličková (divadielko, znázorňujúce
narodenie Ježiška). V posledných rokoch spoločne nacvičujeme aj
tieňohry, ktorými vizuálne stvárňujeme rôzne biblické príbehy.
Počas pôstu sme realizovali tieňovú krížovú cestu a aj krížovú

cestu s deťmi v kostolnej záhrade.
o V roku 2018 ste počas hodových slávností mali po prvý krát
na jarmoku svoj vlastný eRko-stánok, však?
- Áno. Deti si tu mohli zasúťažiť alebo niečo vytvoriť. Bola to
taká novinka, ktorá mala pozitívne ohlasy, čomu sa veľmi tešíme.
o My ostatní v obci sme naozaj vďační, že je tu niekto taký
ako vy, kto sa snaží. Deti môžu pri Vás zmysluplne tráviť svoj
voľný čas. Preto Vám patrí naše poďakovanie. A do budúcna
Vám držíme palce!
- Aj ja sa chcem poďakovať všetkým animátorom, ktorí všetko
dobrovoľne organizujú, všetkým deťom, ktoré sa radi zúčastňujú
našich aktivít a taktiež rodičom a sympatizantom, ktorí nás podporujú v našej činnosti. Taktiež budeme veľmi radi, ak sa kedykoľvek k nám pridáte.

Pripravme sa na obmedzenia v cestnej doprave
Podľa oznámenia investora príde k čiastočnej uzávierke cesty
II/580 Šurany-Podhájska-Kalná nad Hronom, km 8,200 – 38,828.
Práce na modernizácii budú prebiehať
od 01.marca 2019 do 24.novembra 2019.
Našich občanov sa tieto práce dotknú v dňoch približne od 25.marca 2019.

Žurnál z našich obcí
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Silvestrovský ples 2018 a
Mládežnícko-valentínsky ples 2019

Obec Hul sa už dlhé roky môže tešiť naozaj veľkému záujmu o plesové
udalosti a tak si na konci roka 2018 nenechala ujsť ani záverečný ples
tzv. Silvestrovský, aj keď by sme ho po správnosti mohli nazvať „Pred-silvestrovský“ nakoľko sa uskutočnil 29. decembra 2018.
Obec doposiaľ nezvykla usporadúvať ples v tomto čase, ale nakoľko
medzi občanmi vznikla iniciatíva a záujem, tak sme neváhali a ihneď
sa pustili do príprav. A výsledok stál naozaj za to! O perfektnú zábavu
sa postaral hudobný doprovod Akcent – live a nechýbala ani bohatá
tombola, v ktorej sa nachádzali ceny ako televízor, vstupné do Wellness
v Podhájskej, výrobky miestnych majstrov, ďalej rôzne domáce elektro
spotrebiče, darčekové poukazy a iné. Sme radi, že občania Hulu i z blízkeho okolia sa dobre zabávali a užívali si atmosféru blížiaceho sa konca
roka 2018. Vo februári tohto roku obec Hul pripravila ešte jeden ples.
Určite viete o aký ide. Išlo o už 16.ročník Mládežnícko-valentínskeho
plesu, ktorý vrátane tohto bol vždy pripravovaný po záštitou starostu
obce Hul. Ples s dlhou tradíciou je obľúbeným podujatím, kde sa môžu
stretnúť nielen mladé vekové kategórie, ale všetci čo sa radi zabávajú. Do
tanca nám hralo perfektné DUO Melody. Veľmi sme sa tešili, že prijali naše pozvanie aby nás hudobne doprevádzali
počas celého plesu. Samozrejme, že nesklamali a všetci sa poriadne vytancovali. V tombole si okrem LCD televízora odniesli domov aj iné zaujímavé ceny ako pobyt pre dve osoby v Dudinciach, rôzne elektrospotrebiče či mnoho darčekových a nákupných poukážok. Všetci sme sa bavili až do skorého rána a už teraz sa tešíme na budúcoročný 17.ročník
Mládežnícky-valetínsky ples!
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Obec Hul v knižných publikáciách
Pre všetkých milovníkov regiónu i širšieho
okolia dávame do pozornosti novú knihu Nové
Zámky a okolie z neba, kde sa čitatelia môžu
dozvedieť zaujímavé fakty a prezrieť si krásne
fotografické zábery celého kraja z vtáčej perspektívy. Naša obec, tak ako v minulosti v knihe
Dolná Nitra z neba, prispela svojou troškou do
týchto publikácií. A tak tu teda nájdete o Huli
nielen pútavé historické skutočnosti, ale i aktuálnejšie – novšie informácie.

informácie z Hulu pripravila: Mgr. Lucia Jančeková
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IZOSTAP
PAVEL KUTAK
Pribinovo nám. 6, Šaľa
0905 796 340

Rekonštrukcie bytov a domov
Moderné technológie
Dodržiavanie termínov
Rozumná cena

NA PREDAJ!!!
PATA,

Pozemky od 507m2 do 744m2

ŠAĽA,
na predaj 3 izbové byty s lodžiou alebo terasou 79,95 m2 / 74,34 m2

58€/m2

98 708€ / 97 708€

ŠA¼A,

na prenájom nebytové priestory

cena v RK
GALANTA,

Pozemky - Mesto / Kolónia

60€/m2 / 48€/m2

Mgr. Edita Vörösová – IntExReal
925 07 Mostová 495
IÈO: 46 099 638
DIÈ: 1039413254

0902 625 115
0911 557 822

info@intexreal.sk

intexreal.sk
reality.intexreal.sk
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Vodomerné šachty a kompostéry
z betonových pažníc
930 16 Vydrany 71
tel.: 0903/ 41 63 57
www.stavop.sk
e-mail: stavop@stavop.sk

Pletivové ploty s prefabrikovanými
základmi a podhrabovými doskami

Žurnál z našich obcí
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„Milujem slovenský národ.
Je to veľmi skúšaný ľud.
Vždy budem podporovať
národné povedomie a rozvíjať
múdrosť a tradície
našich predkov,“
hovorí Štefan HARABIN, kandidát
na prezidenta Slovenskej republiky.

Prezidentské voľby - 16. marec 2019
Objednávateľ: Agentúra 858, Bratislava, IČO: 36066338. Zhotoviteľ: Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššová s.r.o., Mojzesovo, IČO: 50410512.
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S rodičmi ako trojročný
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Prvé sväté prijímanie

Maturoval v roku 1976
na gymnáziu v Kežmarku

KTO JE ŠTEFAN HARABIN

Titul JUDr. získal v roku 1991

S prvorodeným vnúčikom

S deťmi

S manželkou na audiencii u Benedikta XVI.

Žurnál z našich obcí
Začnime od mena. HRABINA je hrabový porast alebo hrabové drevo. Stačí však prehodiť
jedno písmenko a zo slova hrabina je HARABIN. Harabin má meno od hrabu, mohutného
listnatého stromu, ktorý poskytuje cenné tvrdé drevo, najtvrdšie, aké u nás rastie. Pre svoju
odolnosť je hrabové drevo vhodné na výrobu
pracovných nástrojov. A odolný je aj Štefan Harabin. Sám seba charakterizuje ako veľmi pracovitého človeka, ktorý sa nepoddáva. Je zásadový a spravodlivý.
Narodil sa 4. mája 1957 v Ľubici, je najmladší z
desiatich súrodencov. Už ako malý chlapec veľa
čítal, s rovnakým zanietením aj športoval ‒ venoval sa futbalu a stolnému tenisu. Po absolvovaní gymnázia v Kežmarku študoval právo na
Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Štúdium dokončil v roku 1980
a začal vykonávať sudcovskú prax ako justičný
čakateľ Krajského súdu v Košiciach.
Sudcom z povolania sa stal v januári 1983 a pôsobil na Okresnom súde v Poprade. Od roku
1990 pracoval na Krajskom súde v Košiciach a v
roku 1991 ho zvolili za sudcu Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky. V rokoch 1996 ‒ 1998 bol
predsedom trestného kolégia nášho vrcholného orgánu výkonu súdnictva a v rokoch 1998 –
2003 bol predsedom Najvyššieho súdu SR. Od
júla 2006 bol tri roky ministrom spravodlivosti
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a podpredsedom slovenskej vlády. V júni 2009
ho Súdna rada SR opäť zvolila za predsedu Najvyššieho súdu SR a túto funkciu vykonával do
roku 2014.
Štefan Harabin je ženatý s Gabrielou Harabinovou, má štyri deti a dvoch vnukov. Na prvom
mieste je uňho rodina a snaží sa, aby bolo čo
najmenej nespravodlivosti, preto často „pláva
proti prúdu”. Na ľuďoch si najviac váži ľudskosť,
empatiu a zmysel pre humor. Neznáša zákernosť a zaliečanie. Jeho vzorom je jeho nebohý
otec. „Často si spomínam, ako dokázal pomôcť
iným, aj za cenu nasadenia vlastného života.“
Aj z toho pramení rozhodnutie kandidovať na
najvyššiu ústavnú funkciu v štáte: „Milujem slovenský národ, je to veľmi skúšaný ľud. Nie som
jeho sudcom, chcem byť jeho srdcom a svedomím, budem zo všetkých síl zápasiť, aby medzi
všetkými bez rozdielu panovali spravodlivosť,
zmier, vzájomná láska a úcta. K tomu nevyhnutne potrebujeme opätovne vzkriesiť naše
národné povedomie a rozvíjať múdrosť a tradície našich predkov. “
Volebný program Štefana Harabina, nezávislého ľudového kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky, je zrozumiteľný s jasným
odkazom: Za Slovensko, tradície a právny
štát. Celý volebný program nájdete na stránke
www.harabin-2019.sk

Za Slovensko, tradície a právny štát
Štefan Harabin ‒ kandidát na prezidenta SR
Nezávislý ľudový kandidát na prezidenta Slovenskej republiky Štefan
Harabin miluje Slovensko, ctí si naše národné tradície a ľudí, čo svojou,
na prvý pohľad obyčajnou prácou a čestným životom tvoria piliere, o
ktoré sa budú môcť oprieť aj naši potomkovia. Počas roka 2018 navštívil
Štefan Harabin mnoho slovenských miest a obcí a zúčastnil sa desiatok
kultúrnych, spoločenských a náboženských podujatí. Ako milovník folklóru si vychutnal folklórne festivaly vo Východnej, v Detve, Kamienke,
Čirči i Solčanoch, poklonil sa hrdinom 2. svetovej vojny na Dukle i v
Kalinove, zúčastnil sa osláv výročia narodenia Andreja Hlinku, púte v
Levoči, Šaštíne a Ľutine, Cyrilometodských osláv v Nitre, bol na blahorečení Anky Kolesárovej v Košiciach, ale aj na medzištátnom futbalovom zápase Slovensko – Dánsko či na Majstrovstvách sveta juniorov v
zápasení v Trnave. Navštívil Bardejov, Žilinu, Modru, Mútne, Svidník,
Humenné či Vranov nad Topľou, Šurany, Kysucké Nové Mesto, Oravu... V decembri 2018 predstavil svoju ostatnú knihu
Súdnosť v Pezinku, Námestove, Rajeckých Tepliciach a Nitre. Počas adventu navštívil aj Bajerovce, Oravskú Lesnú a Štrbu. Stretnutia s občanmi sú pre Štefana Harabina rovnako dôležité ako stretnutia s rodinou. Kde inde si môže vypočuť
názory a stanoviská ľudí, ktorých hlas médiá ignorujú? A kde inde si oni vypočujú médiami neskreslené a reálne postoje
Štefana Harabina ‒ kandidáta na prezidenta SR?
Kandidáta, ktorého volebný program je jasný: Za Slovensko, tradície a právny štát.

Levická 544, ŠURANY

e-mail: staveg@stonline.sk

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

Jar nám klope na dvere a
tým sa aj zvyšuje dopyt
po stavebných materiáloch. Keďže dopyt presahuje výrobné kapacity, je
nutné myslieť na to a zabezpečiť si potrebný materiál dostatočne v predstihu. Tak ako po minulé roky aj tento
Vás čaká veľa výhodných akciových ponúk. Mysleli sme na Vás,
naši milí zákazníci, preto sme zrekonštruovali naše priestory,
sprehľadnili predajnú plochu, aby ste sa cítili u nás čo najlepšie.
Tešíme sa na Vašu návštevu.

AKCIA!!!
STREŠNÁ KRYTINA
TONDACH NA VYBRANÉ
TYPY ŠKRIDLY ZĽAVY
AŽ DO VÝŠKY 40%.

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!

