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Kaderníctvo Katka

Mojzesovo 64
email: katkavalentov@centrum.sk

tel. č. 0905 968 406
FB: Kaderníctvo Katka, kozmetika

• 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

Treba sa objednať!
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Obec Komjatice

LETO V KOMJATICIACH
V sobotu 29. júna na komjatické hody 
sa konal 4. ročník regionálneho jarmoku 
MAS Cedron Nitrava. Tentokrát ho orga-
nizačne zabezpečovala obec Komjatice a 
celá akcia dopadla (podľa spätných reakcií 
návštevníkov jarmoku) viac ako výborne. 
Stánky prezentujúce jednotlivé členské 
obce Cedron-u zaplnili malý park na ná-
mestí a hostia si mohli prezerať vystavova-
né zaujímavosti z nášho regiónu. Súčasťou 
jarmoku bol bohatý kultúrny program, 
ktorý slávnostne otvorili predseda MAS a 

primátor mesta Šurany Ing. Marek Oremus, starosta Komjatíc 
Peter Hlavatý a manažérka MAS-u Mgr. Daniela Kozáková. V 
programe sa predstavili spevácke a tanečné súbory zastupu-
júce jednotlivé obce a mesto. Na pódiu sa tak vystriedali: DFS 
Mladosť Komjatice, harmonikárka Majka Šamajová z Černíka, 
Komjatický súbor NÁDEJ, Veľký Kýr – MÓRINCA, Cabaj - 

Čápor – ÚSMEV, Spevácky súbor JATOVČANKA, Komjatice 
– VRBINA, Poľný Kesov - PRAMEŇ, Svätoplukovo - ŠTEFÁ-
NIA, RASTISLAVICKÁ KONOPA z Rastislavíc, Cabaj – Čápor 
– NÁDEJ, Komjatice – KOMJATIČANKA, Mojmírovce - súbor 
SENIOR, KOMŇACKÍ MLÁDENCI, Šurany – ŠURIANKA, 
Mojmírovce - Tanečná skupina IRIS, mužská skupina VÁRA-

ĎANI z Nitrianskeho Hrádku a kapela 
LIPOVČANKA. Hostia a účinkujúci si po 
vystúpení zaslúžene pochutnali na gulá-
ši, ktorý navarilo Poľovnícke združenie 
Komjatice a na halaszlé, ktoré zasa pripra-
vili rybári z Rybárskej spoločnosti Komja-
tice. Záverečná slovenská ľudová pieseň v 
podaní všetkých súborov sa niesla široko 
- ďaleko a dávala všetkým na známosť, že 
v našom regióne sa kultúrne dedičstvo po 
našich predkoch nielen s láskou zachová-
va, ale aj odovzdáva budúcim generáciám.

4. regionálny jarmok  
MAS CEDRON NITRAVA

texty pripravila: Mgr. Mária Derďaková
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Vinári z Komjatíc navštívili juhomoravské pivnice

Posvätenie sochy sv. Floriána

V posledný augustový deň sa členovia Vinohradníckeho a vinárskeho spol-
ku Komjatice a fanúšikovia dobrého vína vybrali na výlet na južnú Moravu. 
Prvým cieľom bolo mestečko Mikulov,kde ich hneď zrána čakala prehliadka 
rodinného vinárstva a degustácia tých najlepších vín aké tam vyrábajú. Potom 
sa vybrali do centra mesta, ktoré dýcha históriou, ale aj príjemnou vinárskou 
atmosférou. Pozreli si historické námestie, fontánu, súsošie Najsvätejšej troji-
ce, Mikulovský zámok, Dietrichsteinskú hrobku, ako aj miestne kaviarničky 
a obchodíky so suvenírmi. Po dobrom obede sa vinári presunuli do jedného 
z najnavštevovanejších vinárskych miest v Českej republike – do Valtíc. Pre-
hliadka zámockého „sklepu“, ktorý patrí k najväčším a najstarším v čechách, 
s odborným slovom od samotnej vnučky aktuálneho majiteľa, skvele naladila 
milovníkov nápoja bohov na ochutnávku top vín Chateau Valtice. Po tomto 
programe ich už čakala prehliadka unikátneho zámku, ktorý patril bohaté-
mu rodu Liechtensteinovcov a je zapísaný do zoznamu svetového kultúrneho 
a prírodného dedičstva UNESCO. Neďaleko od zámku – priamo v podniku 
Chateau Valtice - sa konali Slávnosti jedla a vína, kde komjatickí vinári zavŕšili 
bohatý celodenný program. Bol to veľmi obohacujúci a veselý deň s partiou 
úžasných ľudí.

V nedeľu 13. októbra po svätej omši sa na mieste, kde sa stretáva Horná ulica s námestím Andreja 
Cabana v Komjaticiach konala malá slávnosť. Zreštaurovaná socha sv. Floriána slávnostne posvä-
til pán farár ThDr. Štefan Vojtek, PhD. Sochu zreštaurovala akademická maliarka a reštaurátorka 
Mária Horňáková, organizačne zabezpečovala práce Anna Garajová. Obom realizátorkám sa v prí-
hovore poďakoval starosta obce Peter Hlavatý. Projekt bol finančne hradený z rozpočtu obce a s 
podporou poslancov Obecného zastupiteľstva. 
Z histórie pamiatky: Sochu sv. Floriána dal zhotoviť komjatický roľník Michal Skočka v roku 1822 
a miesto kde stojí sa nazývalo Malé alebo Trhové námestie. Bývala ohradená drevenou maľovanou 
ohradou a každoročne sa k nej konali procesie. Svätý Florián bol okolo 4. storočia po Kristovi rím-
skym vojakom a žil v hornom Rakúsku. Pomáhal prenasledovaným kresťanom, za čo ho v r. 304 
usmrtili hodením do rieky Lorch (blízko Lincza) s mlynským kameňom na krku. Svätý Florián je 
ochrancom pred ohňom a patrónom hasičov.  

Foto: Miriama Lörinczová
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Členovia ZO SZPB Komjatice v Kroměříži

Hodkový guláš 
chutí všetkým

Tradičný výlet po stopách 2. svetovej vojny a SNP zorganizo-
vala začiatkom septembra Základná organizácia Slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov v Komjaticiach. Každoročne 
sa vydajú na exkurziu po celom Slovensku a navštívia miesto, 
ktoré je pamätným mementom na hrôzy vojny. Tentokrát sa ale 
vybrali do Čiech na južnú Moravu, a to konkrétne do historic-
kého mesta Kroměříž. Hneď po príchode do „hanáckych Atén“ 
ako toto mesto miestni prezývajú, si komjatičania uctili obete 
vojny položením venca k pamätníku oslobodenia mesta a za-
spievaním partizánskej piesne. Potom už nasledovala prehliad-
ka prekrásnej Kvetnej záhrady, ktorá je spolu s arcibiskupským 

palácom zapísaná medzi svetové dedičstvo UNESCO. Po záhra-
de nasledoval obed na Veľkom námestí s následnou prehliadkou 
prekrásneho renesančného paláca, bývalého sídla arcibiskupov 
- perly Moravy. V priľahlej zámockej záhrade si „protifašisti“ vy-
chutnali jej pôvab a krásne zátišia jazdou na turistických vláči-
koch. V Kroměříži sa historický odkaz snúbi s neopakovateľnou 
atmosférou pokojného a zdravého mesta, v ktorom členovia ZO 
SZPB Komjatice aspoň na jeden deň zabudli na všedné starosti. 
Výlet bol zorganizovaný vďaka dotácii schválenej poslancami 
Obecného zastupiteľstva. 

V Komjaticiach je každoročne veľmi obľúbená a vyhľadá-
vaná akcia, ktorá sa koná na hodky, čiže v pondelok po ho-
doch. Inak tomu nebolo ani tento rok a 1. júla sa konala na 
futbalovom ihrisku súťaž vo varení hodkového gulášu. Išlo 
už o 14. ročník a zúčastnilo sa ho 20 družstiev s kreatívnymi 
názvami: Starí páni, Poľnohospodár, Stavmex – Lega, Chic-
ken ladies & babies, V35, Vinári, Maxim Turbulenc, VKP, 
Junior, Obec Rastislavice, Obec Brehy, Blesk, Dekarbo, ZŠ s 
MŠ, Motorkári, Patriot, Vinohrady, Milanovčania, Jednota 
dôchodcov Komjatice a Obecný úrad Komjatice.
K výbornej atmosfére okrem vône gulášu a priateľských 
stretnutí, významne prispela  hudobná skupina v štýle coun-
try rock – WEEKEND zo Šurian. Piesne typu „Všichni jsou 
už v Mexiku“ ladili s pariacimi sa kotlíkmi a tematicky na-
hodenými družstvami. Po dovarení gulášov boli odovzda-
né vzorky porote, ktorá ochutnávala, radila sa a napokon 
rozhodla. Starosta Komjatíc Peter Hlavatý spolu so svojim 
zástupcom JUDr. Ľudovítom Galbavým a poslankyňou OZ 
Mgr. Marikou Derďakovou odovzdali ceny, diplomy, dar-
čeky a zagratulovali víťazom. Tí najúspešnejší sa síce tešili 
zo svojich výhier, ale víťazmi boli všetci, ktorí sa zúčastnili. 
Nielen že sa dobre najedli, ale aj dobre zabavili v priateľskom 
ovzduší a za krásneho letného počasia. 
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Volejbalový Memoriál Jozefa Matúša a Karola Sládičeka
V poslednú augustovú sobotu sa na ihriskách plážového volejbalu v 
areáli základnej školy v Komjaticiach odohral už VIII. ročník memo-
riálu Jozefa Matúša a Karola Sládičeka. Aj takýmto spôsobom si nielen 
hráči, ale aj všetci návštevníci turnaja mohli pripomenúť Jožka a Karola 
prostredníctvom športu, ktorý milovali – volejbalu. Do turnaja sa pri-
hlásilo celkovo 20 družstiev  v dvoch kategóriách – muži a ženy. Do 
Komjatíc si tak našli cestu viaceré dvojice nielen z Komjatíc, Nitry a 
okolia, ale taktiež z Bratislavy, Trenčína a iných miest a obcí Slovenska. 
Po náročných bojoch v skupinách a vyraďovacom pavúkovi ženskú časť 
turnaja vyhrala dvojica Petra Kačuriaková – Ivana Miklovičová (Nitra) 
a mužskú časť turnaja vyhrala dvojica Martin Suja – Miroslav Janto 
(Bratislava). Komjatice úspešne reprezentovali na 2. mieste Jakub Holík 
– Lukáš Kráľovič a na treťom mieste Miroslav Polák – Martin Gabaj.  
Až na krátku prietrž mračien počas mužského finále sa turnaj celkovo 
vydaril a vďaka peknému počasiu prilákal aj mnohých divákov, ktorí 
mali možnosť pozrieť si kvalitný volejbal nielen vo finálových bojoch 
turnaja. Tohtoročná sezóna plážového volejbalu v Komjaticiach, kde je 
volejbal trvalou súčasťou obce sa úspešne skončila a volejbalistov čaká 
sezóna halového volejbalu 2019/2020, v ktorej budú ŠK Komjatice pô-
sobiť v 1. lige mužov. Hráči pozývajú fanúšikov športu, aby prišli pod-

poriť domáce družstvo v zápasoch prvej ligy. Za vydareným turnajom 
stojí organizačný tím na čele s Marekom Machatom a Miroslavom 
Polákom, ktorí ďakujú sponzorom (obec Komjatice, Lega, Velkeer, Pub 
Džezík, Hyca, Dela Company) ako aj všetkým zúčastneným hráčom a 
divákom. Osobitné poďakovanie patrí Jožkovej sestre Katke s rodinou 
ako aj Karolovej manželke Mirke, ktoré sa pravidelne zúčastňujú jed-
notlivých ročníkov a oceňujú víťazov turnaja.

Krst CD folklórnej speváckej skupiny Komňackí mládenci
Folklórna spevácka skupina Komňackí mládenci vydala svoj prvý hu-
dobný nosič so 16 pesničkami, ktorý bol dňa 14. júna 2019 slávnost-
ne pokrstený v kultúrnom dome v Komjaticiach. Programom mode-
rátorsky sprevádzala Mgr. Mária Derďaková, ktorá predstavila členov 
skupiny, jej históriu a poďakovala sponzorom. Okrem Komňackých 
mládencov zaspievali a zahrali aj spevácke skupiny zo Šurianok, Nit-
rianskeho Hrádku a Komjatíc. Nové CD, plné domácich – komjatic-
kých a slovenských ľudových piesní pokrstili miestnym vínkom popu-
lárna a obľúbená heligonárka a speváčka Vlasta Mudríková spolu so 
starostom Komjatíc Petrom Hlavatým. Spoločne si pripili na úspech 
nosiča, zapriali CD veľa poslucháčov a napokon pani Mgr. art. Vlasta 
Mudríková zabavila hostí svojim skvelým programom. Novému CD s 
názvom „Komňackí mládenci“ želáme veľa úspechov a nech robí radosť 
všetkým fanúšikom ľudovej hudby!
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Obec Lipová
Vážení občania a čitatelia, 
leto ubehlo ako voda a ďalšia etapa z cyklu ročných období nám klope na dvere. 
Pestrofarebnosť jesene nám akoby symbolicky pripomína ľudí, ktorí prežívajú jeseň 
života. Od týchto ľudí, ktorým vzdávame úctu, môžeme čerpať múdrosti a skúsenosti, 

ktoré nadobudli prežitými rokmi. 
Obec každoročne myslí na našich 
seniorov a aj v tomto roku v me-
siaci október, pri príležitosti úcty k 
starším, pripravila v kultúrnom dome 
tradičné stretnutie jubilantov. Či už 
si užívame jesenné ročné obdobie 
alebo prežívame jeseň života, využi-
me možnosť vychutnať si posledné 
hrejivé lúče k získaniu novej ener-
gie, ktorú budeme počas zimného 
obdobia potrebovať. V tomto roku sa nám podarilo dokončiť výmenu 
autobusových zastávok v obci, spevniť a upraviť plochu okolo nového 
multifunkčného ihriska, pripravujeme výsadbu 100 kusov lipiek na 
parcele pri vstupe do Ondrochova a chceme stihnúť zateplenie kultúr-
neho domu. Uvidíme, ako nám to počasie dovolí.  Znovu prišiel čas 
zastaviť sa... V spomienkach vrátiť sa k našim blízkym, potichu s nimi 
zhovárať sa, nad hrobmi, pokrytými lístím.

  Mgr. Tatiana Ölvecká, starostka obce Lipová

UZAVRELI MANŽELSTVO 

Peter Holos a Daniela Porubská
Jaroslav Pastrnák a Ivana Števlíková

Miroslav Mikušťák a Simona Holková
Juraj Černota a Tatiana Tóthová

Mgr. Marek Bednárik a Paulína Ovádková
Daniel Bíro a Mária Kajanovičová
Gabriel Malčík a Lucia Fučíková

Radoslav Csernyák a Marcela Zaujecová

OPUSTILI NÁS...
Dominik Hruška, Emília Skrendová, Angelika Bandová, Jozefína Grežová, 

Veronika Filová, Michal Puk, Ján Homola, Zuzana Beneková, Mário Szombat, 
Berta Michalková, Iveta Penkertová, Božena Trubinská, Marek Demo, 

Jozef Fábry, Ján Pavlovič, Anna Horváthová, Mária Kokošová, Tibor Šaray,
Mária Lukáčová, Oľga Ölvecká, Pavol Pavlatovský

NARODILI SA 

Michael Andel, Damián Federič, 
Michal Šimunek, Andrej Holúbek

Spoločenská kronika obce Lipová
od júla 2019 – do októbra 2019
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Záhradkári a seniori z Lipovej sa opäť ukázali v dobrom svetle...
Po celoročnej práci v záhradkách 
naši záhradkári už začali prezen-
tovať svoje výsledky na rôznych 
podujatiach. Prvá prezentácia 
bola na Agrokomplexe  v Nit-
re na Výstave Ovocie a zelenina 
roka, na ktorej sa zúčastnilo 6 na-
šich záhradkárov: Štefan Švajda, 
Štefan Harmata, Tibor Villém, 
Ivan Búda, Ján Vrančík  a MVDr. 
Milan Kajan. Peknú prezentáciu 
tu malo aj ZSS „Lipka“, ktoré sa 
na takomto podujatí zúčastnilo 
už druhý krát. Všetky exponáty 
z tohto podujatia boli presunu-
té na Výstavisko Expo Trenčín v 
rámci akcie „Hurá do záhrady“.
Stalo sa už tradíciou, že naši zá-
hradkári výsledky svojho snaže-

nia vo svojich záhradkách prezentujú na našej miestnej „Výsta-
ve ovocia, zeleniny a kvetov“, ktorá sa uskutočnila 7. septembra 
2019. V spolupráci s obecným úradom, ZŠ a ZSS „Lipka“ sa 
podarilo zaplniť celý kultúrny dom pestrými odrodami ovocia, 
zeleniny, kvetov a aj netradičnými  plodmi, ako sú citróny, poma-
ranče či figy. Svoje výpestky zo záhrad prinieslo 31 pestovateľov. 
V tomto roku sa nehodnotilo najkrajšie ovocie a zelenina, ale 
každý, kto priniesol vzorky, bol odmenený jedným kilogramom 
alebo jedným litrom ekologického hnojiva, ktoré môže použiť pre ešte 
lepšie výsledky pri budúcoročnej úrode. Na okresnej výstave „Jablko 
a Hruška 2019“ v dňoch 28.-29. septembra 2019 vo Veľkej Mani ob-
sadil prvé miesto v kategórií „Hruška“ náš aktívny záhradkár Daniel 
Mikulec s odrodou Nashi a na piatom mieste v kategórií „Jablko“ bol 
ocenený ďalší lipovský zá-
hradkár František Szabo 
s odrodou Karmina. Naši 
záhradkári sa zúčastnili 
aj na Výstave Jablko roka 
2019 na Výstavisku Expo 
Trenčín v dňoch 10.-12. 
októbra 2019. Aj keď sme 
neboli medzi ocenenými, 
bola to ďalšia z pekných 
reprezentácií našej obce v 
rámci Slovenska.

Okresná výstava Jablko a Hruška 2019

Miestna „Výstava ovocia, zeleniny, kvetov 2019“

František Szabo – prvý vpravo

Daniel Mikulec – v strede

Okresná prehliadka speváckych súborov  
v Zemnom – podujatie JDS

Opäť nás výborne reprezentovala záhradkárska kapela  
Lipovčanka, pekné každoročné podujatie, ktoré spája  
seniorov novozámockého okresu, aby sa spoznávali,  

nadviazali nové priateľstvá,  
vzájomne si poradili a pritom 
všetkom sa výborne zabavili.
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Lilka Učňová, Ján Lašák, Týždeň športu, Pekní športovci, Mesiac 
úcty k starším, Malí nezbedníci, Hand Made, Svet z lavičky,  
Hlinou ku kultúre, Medzinárodný deň materských centier

Z každého rožka troška a vzniklo krásne podujatie v našej základnej škole...

....spojením všetkých týchto pojmov, re-
alizovaných s finančnou podporou NSK, 
vznikol jeden úžasný deň na pôde našej 
základnej školy, a to Európsky deň rodičov 
a škôl, ktorý sa stáva hlbokou tradíciou 
našich žiakov, učiteľov, rodičov, obce,  se-
niorov, záhradkárov, ZSS Lipka a všetkých 
našich priateľov, ktorí sa stali súčasťou 

tohto dňa! Náš areál školy sa premenil na 
7 krajín Európy – 7 stanovíšť, ktoré spolu-
pracovali, ale i súperili a hľadali tých najši-
kovnejších štafetárov, geografov, maliarov, 
tvorcov i športovcov... Základným pilie-
rom našej „Európy“ sa stal turnajový zá-
pas na novom obecnom multifunkčnom 
ihrisku, na ktorý sme pozvali základné 

školy z Kolty a Dedinky. Naším rozhod-
com sa stala Liluška Učňová, ktorej sme 
tento turnaj venovali do neba. Srdečným 
hosťom a hviezdou dňa bol Janko Lašák, 
ktorý rozdával nielen podpisy a fotografie, 
ale i chuť do hry a zaželal nám veľa síl a 
elánu do života, nech bojujeme za svoje 
sny a plníme si vytýčené ciele. Mamičky sa 
postarali o občerstvenie od výmyslu sveta 
a brušká sme si doplnili chutným guláši-
kom od našich seniorov a záhradkárov. 
Nechýbala Lipovčanka či Šurianček, ktorí 
nám nôtili a tancovali v ľudovom rytme. 
Nezabudli sme ani na tých najmenších z 
Materského centra Nezbedko, ktorí od-
štartovali tento deň na nových fitness out-
door strojoch. 

Ing. Tatiana Uhríková, riaditeľka ZŠ Lipová

Uvítanie novorodencov v roku 2019
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Od leta do Vianoc...
23.07.2019 sa dožila krásneho životného jubilea - 
95 rokov naša spoluobčianka, 

pani Helena Barusová. 
Kyticu kvetov jej odovzdala starostka obce spolu s 
blahoželaním od našich spoluobčanov a obecného 
úradu. Aj touto cestou jej prajeme pevné zdravie, 
veľa lásky, spokojnosti, pohody medzi najbližšími.
Na fotke je jubilantka pani Helenka s dcérou Alenkou

Tradičná súťaž vo varení gulášu v Ondrochove  - august 2019 /zmes vôní, chutí a dobrej nálady/

Ktorý chutí najlepšie?

Súťažila aj pani poslankyňa J. Keméňová Víťaz je len jeden

Guláš sa konal pod taktovkou
poslanca Ľ. Puka

Obecný guláš
uvaril p. Ligocký

Výzvy obecného úradu...
Prenájom hrobového miesta – Vážení občania, chceme vás 
upozorniť na povinnosť mať uzatvorenú zmluvu o prenájme 
hrobového miesta a o zaplatení poplatku za hrobové miesto 
na dobu desať rokov vo výške 5 eur za jednohrob a 10 eur za 
dvojhrob. Na túto povinnosť sa môžete informovať priamo na 
obecnom úrade, tel.č.: 035/650 70 10.

Separácia odpadu – Separujeme na 30 %, a keďže platí – čím 
viac vyseparujeme, tým nižšie náklady budeme mať na likvi-
dáciu odpadu, chceme vás požiadať -  ak máte poloprázdny 
kontajner na zmesový komunálny odpad a zajtra je vývoz 
odpadu, nedopĺňajte tento kontajner zelinou, konármi..., len aby 
bol plný. Uvedomte si, že práve za tento odpad platíme najviac. 
Za vytriedený papier do modrých vriec, za vytriedené plasty 
do žltých vriec, za vytriedené sklo do kontajneru pri KD či do 
čiernych vriec, neplatíme ani cent. V prípade, že nemáte vrecia, 
poskytneme vám ich na obecnom úrade.

A keďže už do konca roka ďalšie číslo časopisu nevyjde, namiesto vianočného vinšu zacitujeme príspevok  
jedného siedmaka, ktorým vyzdvihol rodinu ako symbol Vianoc a krásne o nej napísal.

Čo pre mňa znamená rodina?
Veľmi veľa. Rodina sú pre mňa oco, mama a súrodenci. Rodina sú ľudia, ktorí ma dennodenne stretávajú a zdieľajú so mnou 

radosti aj starosti. Každý človek by mal mať svoju rodinu. Ľudí, ku ktorým patrí. Ja mám veľmi rád svoju rodinu a vďačím Bohu 
za to, že som sa narodil. Že mám komu povedať oco, mama, sestra, brat. Vážte si svoju rodinu a ďakujte za ňu! 

ŠŤASTNÉ a VESELÉ...
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Aby váš domov 
zažiaril 

radosťou

Inšpirujte sa 
dlažbami

Značková strecha z prírody
Pálená škridla

Stavebné práce a zemné práce

Levická 544
942 01 Šurany
Mobil: 0918 383 899

Odpovedá Ing. Peter Višváder, riaditeľ odboru komunikácie s verejnosťou Sociálna poisťovňa Bratislava: 
Pozastavenie živnostenského oprávnenia sa nepovažuje za zánik povinného poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO). 
V  zmysle zákona o  sociálnom poistení dochádza pri pozastavení/prerušení živnosti k prerušeniu povinného poistenia SZČO. 
Povinnosťou SZČO v prípade pozastavenia živnostenského oprávnenia je predložiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne Registračný 
list FO - prerušenie (dôvod prerušenia č. 10). Počas tohto obdobia nie je samostatne zárobkovo činná osoba povinne poistená, teda 
neplatí ani povinné poistenie. Obdobie prerušenia živnosti sa jej preto nezaráta na účely dávok zo Sociálnej poisťovne. Ak chce 
byť SZČO poistená aj počas pozastavenia živnostenského oprávnenia, môže sa prihlásiť na dobrovoľné poistenie a platiť si poistné 
sama. Obdobie dobrovoľného poistenia, ak poistné bude platiť včas a v správnej výške, sa jej na účely nároku na dávky potom zaráta. 
Na výšku budúceho dôchodku má vplyv dĺžka platenia odvodov ako aj výška odvodov. Vo všeobecnosti platí, že čím dlhšie poistenec 
platí odvody a  z  čím vyššej sumy ich platí, tým vyššia bude aj suma jeho dôchodku. Podmienky nároku na starobný dôchodok 
v  súčasnosti nespĺňate. Pre nárok na starobný dôchodok je potrebné splniť dve podmienky súčasne. 1. Musíte získať aspoň 15 
rokov dôchodkového poistenia – to ste už získali. 2. Súčasne však musíte splniť aj podmienku dovŕšenia dôchodkového veku. Túto 
podmienku ste ešte nesplnili. Neuvádzate presný dátum narodenia, ale Váš dôchodkový vek bude pravdepodobne 64 rokov. ri výpočte 
sumy dôchodku sa postupuje podľa zákonom stanoveného vzorca - vynásobí  obdobie povinného a  dobrovoľného dôchodkového 
poistenia po ukončení povinnej školskej dochádzky do dovŕšenia dôchodkového veku, vymeriavacie základy, z ktorých bolo zaplatené 
povinné a dobrovoľné dôchodkové poistenie spravidla od roku 1984 do posledného roku pred rokom, v ktorom vznikol nárok na 
dôchodok a aktuálna dôchodková hodnota. Ak teda nebudete platiť povinné poistenie (ako SZČO, alebo zamestnanec/dohodár) 
ani dobrovoľné dôchodkové poistenie, toto obdobie sa Vám nebude hodnotiť pre výpočet sumy dôchodku a výška dôchodku 
tak bude nižšia.  

Prerušil som platenie odvodov do Sociálnej poisťovne...
V  tomto roku som prerušil živnosť na dobu 12 mesiacov. Chcem sa opýtať, či takéto prerušenie má nejaký vplyv na výšku budúceho 
(starobného) dôchodku..., či sa jeho výška nekráti práve pre ten dôvod, že boli platby do Sociálnej poisťovne z nejakého dôvodu prerušené. 
Doteraz som vždy odvody platil, či už ako zamestnanec, alebo živnostník (plných 37 rokov). Dnes mám 56 rokov. Čiste teoreticky ma 
zaujíma ešte jedna odpoveď..., keby som už vôbec neplatil odvody, až do roku odchodu do dôchodku..., ten by sa mi potom ako vypočítaval? 
Bol by krátený, alebo by vychádzal z odvedených výšok odvodov bez krátenia a či spĺňam  už podmienky na starobný dôchodok, keďže som 
odpracoval 37 rokov. Ďakujem za odpoveď.

František H., Šurany
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„Kdo se nesmíří s 
realitou a vývojem 
doby, musí skon-
čit.“ Napriek týmto 
jeho múdrym slo-
vám silno otrias-
lo Českom aj Slo-
venskom, keď nás 
opustil. Nie je to už 
novinka, že nedáv-
no zomrela jedna z 
najväčších, ak nie 
najväčšia legenda 
Československa. Po 
Karlovi Gottovi zo-
stala obrovská diera 
v srdciach mnohých 
ľudí. 
Počas svojej kariéry 
predal neuveriteľ-

Odišiel Karel Gott.
Umelec s božskou charizmou!

Laura Papánová, študentka:
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ných 50 miliónov nosičov 
albumov, naspieval až 978 
piesní, vydal 293 sólových 
albumov. V anketách Zlatý 
slávik získal 42 ocenení, do-
stal viac ako 120 televíznych 
ocenení, 8 zlatých platní a 1 
diamantovú platňu.
Karel Gott  však bojoval nie-
koľko rokov s ťažkými zdra-
votnými problémami a 1. 
októbra 2019 podľahol ná-
sledkom leukémie vo svojom 
dome v kruhu rodiny.
Vďaka piesňam, známym pre 
štyri generácie, sa zapísal 
do histórie umeleckej tvor-
by slovenského aj českého 
národa, ostane navždy ne-
smrteľný a na jeho hity ako „ 
Lady Carneval“; „C´est la vie“, 
„Trezor“, „Kdepak, ty ptáčku, hnízdo máš?“, 
„Kávu si osladím“, „Včelka Mája“, „Čau lás-
ko“, „Zvonky štěstí“, „Když muž se ženou 
snídá“, „Kakaová“, či „To musím zvládnout 
sám“ sa bude ešte dlho spomínať. 
Napriek tomu, akou popularitou ho zahŕňa-
la široká verejnosť ostal Karel Gott po celý 
život  skromný a aj vďaka tomu bol pokla-
daný za veľmi váženého a múdreho človeka. 
Silno si zakladal na rodine a preto aj prehlá-
sil, že vo svojom živote najviac ľutuje to, že 
do manželstva nevstúpil skôr a nestihol si 
viac užiť rodinný život.  
Hudba Karla Gotta  nám svojím spôsobom 

všetkým  ovplyvnila život. Či už nám v ťaž-
kých chvíľach zdvihli náladu jeho energiou 
nabité piesne alebo sme počuli v rádiu hrať 
jeho hity tak často, že nám tá chytľavá me-
lódia vyhrávala v hlave ešte ďalšie dva dni.
Síce sama patrím do tej „novšej“ generácie, 
ktorá už jeho cieľovou skupinou nebola, ale 
napriek tomu si neviem predstaviť, ako by 
bez jeho piesní vyzerala tvorba slovenskej a 
českej hudby dnes. Dovolím si tým povedať, 
že jeho hity mali naozaj obrovský vplyv na 
vývoj popovej hudby, ktorá je populárna v 
súčasnej dobe a myslím si, že hudba Karla 
Gotta zostane s ním žiť ďalej.

Žurnál z našich obcí „...časopis, ktorý osloví občana...” 13



Kastrácia mačky je bežný chirurgický úkon, 
ktorý zabráni jej ďalšiemu množeniu. Vyko-
náva sa v celkovej anestézii a operačná rana 
nie je väčšia ako 2 cm. Primárne sa vykonáva u 
mačičiek vo veku 5 až 6 mesiacov a kocúrikov 
vo veku 7 mesiacov. Dospelá mačka sa môže 
kastrovať 3 až 4 týždne po pôrode. Ak váha-
te, či dať alebo nedať vašu mačku kastrovať, 
možno vás presvedčí, že je to správna voľba 
hlavne zo zdravotného hľadiska. Mačky majú 
totiž provokovanú ovuláciu a môžu byť opäť 
gravidné už dva týždne po pôrode. To zna-
mená niekoľko vrhov do roka. Majitelia majú 
častokrát problémy s hľadaním domova pre 
mačiatka a začne im to prerastať cez hlavu. 
Bohužiaľ, musím napísať aj o tom, že ľudia sa 
ich zbavujú nehumánnym spôsobom a to je 
zabíjanie ( topenie, udusenie a pod.) Rada by 
som upozornila, že toto konanie je trestné a 
osobe môže byť uložená pokuta či dokonca 
hrozí odňatie slobody až na tri roky. Koniec 
koncov, žijeme v 21. storočí a preto by sme 
mali preukázať v tomto smere trocha hu-
mánnosti. Kastrácia tento problém rieši. Ne-
kastrované mačky a kocúry nemajú tendenciu 
utekať z domova, čím sa eliminujú infekčné 
ochorenia, ktoré sa prenášajú pri styku s inými 

mačkami, stratí sa aj vokalizácia počas ruje, 
kocúry prestanú byť teritoriálni a vyhnú sa 
bitkám s inými kocúrmi, pri ktorých častokrát 
dochádza k vážnym zraneniam. Mnohí z vás 
sa obávajú, že mačka stratí lovecký inštinkt. 
Nie je to pravda. Kastrované mačky lovia rov-
nako dobre ako tie nekastrované.  Možno aj 
viac. Taktiež sa nezmení ani ich povaha. Práve 
naopak. Častokrát sa stáva, že mačky sú agre-
sívne práve kvôli cystám na vaječníkoch. Po 
kastrácii sa ich povaha výrazne zmierni.
 A ako to všetko prebieha? Je potrebné sa vo-
pred objednať. Mačička by mala byť nalačno 
v ten deň, hneď po prebudení môže ísť do-
mov. Na druhý deň už ani nevníma, že bola 
operovaná. Môže byť vypustená do svojho 
teritória. Ja osobne dávam intradermálne 
stehy, ktoré netreba vyberať, takže majiteľa 
odľahčým s tým, že musí opätovne mačičku 
priniesť na vyberanie stehov. Cena zákroku 
je u mňa 30 eur. U kocúrikov je postup rov-
naký, vyberajú sa semenníky v celkovej ane-
stézii. Cena je 20 eur. 
Prosím vás, buďte zodpovední a kastrujte. 
Vašim mačkám tým skvalitníte a predĺžite 
život.

Kastráciou mačkám pomáhame...
okienko veterinára - okienko veterinára - okienko veterinára

Veterinárna ambulancia 
MVDr. Petra Michalíčková 

Komenského 34
ŠURANY 

Tel. kontakt: 0902 095 257
E-mail: veterinasurany@gmail.com 

facebook: Veterinárna ambulancia Šurany

„úspešní potrebujú prezentáciu na úrovni...“

tel. 0903 516 499

ŽURNÁL
z našich obcí...

www.zurnaly.sk
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Obec Mojzesovo
Vážení spoluobčania, milí čitatelia !

Máme za sebou náročné a hektické mesiace , ktoré priniesli so sebou veľa náročných úloh, zaťažká-
vajúcich skúšok a vážnych rozhodnutí, ako bude naša obec napredovať a rozvíjať sa v nasledujúcich 
týždňoch a mesiacoch.  Moje poslanie v úlohe zástupkyne starostu bolo v uplynulom období o to ťažšie, 
že všetky rozhodnutia ohľadom financovania obce a projektov, ktoré sa budú v obci realizovať, boli 
stále v rukách pána starostu . Museli sme  spoločne hľadať  kompromisy a riešenia, ktoré budú pre obec 
najvýhodnejšie. Mojou úlohou bolo sledovať projekty, kontrolovať ich realizáciu – pán starosta rozho-
doval, koľko financií a na čo, sa použije. Taktiež bola  v jeho plnej kompetencii  aj stránka personálneho 
obsadenia Obecného úradu a prevádzok, ktoré pod správu Obecného úradu spadajú. O pár dní začnú 
v obci prípravné práce na výstavbu „Zdravotného strediska“ , ktoré sa stane dominantnou stavbou v 
strede Mojzesova a realizácia montáže „Kamerového systému“  v obci. Po rokovaniach , ktoré prebehli 
v mesiaci október, máme prísľub k úspešnému doriešeniu reklamácie cesty vedúcej na vinohrady. Cesta by sa mala opraviť , podľa 
slov kompetentných, do začiatku zimy. Postupne začíname realizovať aj výsadbu stromov v intraviláne Mojzesova. Podľa schvále-
ného Územného plánu obce Mojzesovo. Vysadí sa 110 stromov. V rámci projektu – Výsadby vegetačných prvkov – Zelená obec, sa 
vysadí ďalších 87 kusov stromov . Jedná sa o realizáciu plánovaného „Náučného chodníka“ , kde budete mať možnosť vidieť pôvod-
né stromy, ktoré rástli na našom území.  Nie všetky plány vychádzajú. Našej obci neboli opätovne schválené projekty na výstavbu 
„Zberného dvora“ a „Vodozádržné opatrenia“ . Musíme sledovať výzvy vlády SR a znovu a znovu skúšať šťastie s podávaním týchto 
dvoch projektov.  Aj naďalej sa aktívne zapájať do podávania projektov, ktoré  súvisia s rozvojom a budovaním obce. Nielen prácou 
je človek živý, preto sa snažíme rozvíjať aj kultúrne vyžitie a  spoločenské stretnutia obyvateľov Mojzesova. Máme za sebou Obec-
né slávnosti, slávnostné posedenie - venované našim najstarším občanom – seniorom a darcom krvi . Všetci títo Mojzesovčania si 
zaslúžia našu úctu, obdiv a poďakovanie.  V najbližších dňoch nás čaká uvítanie našich najmladších občanov do života – prajem  
im aj touto cestou krásny, šťastný a plnohodnotný život. Vám všetkým prajem pokojné dni, prežite zostávajúce mesiace roka 2019 v 
plnom zdraví.

Tatiana Martišová 
zástupkyňa starostu obce Mojzesovo

Memoriál Andreja Vašeka a Petra Kajanoviča
Ide o opakované športové podujatie 
tragicky zomrelých futbalistov Andreja 
Vašeka a Petra Kajanoviča, ktoré tento 
rok organizoval už po deviatykrát OŠK 
Mojzesovo. Od predchádzajúcich roční-
kov sa odlišovalo tým, že futbalové zá-
pasy nehrali mužstvá dospelých, ale bol 
to turnaj malých futbalistov v kategórii 
U12 – prípraviek. Turnaja sa zúčastnilo 

šesť družstiev. Konečné poradie:
1. TJ Družstevník Bešeňov, 2. OŠK Moj-
zesovo, 3. ViOn Zlaté Moravce/Vráble 
„B“, 4. ŠK Kmeťovo, 5. OFK Maňa, 6. ŠK 
Šurany.
Bezmála stovka mladých nadšencov 
predvádzala 12. augusta 2019 na ihrisku 
v Mojzesove futbalové umenie. Malí hrá-
či prilákali množstvo rodičov, príbuz-

ných, spolužiakov, kamarátov a 
ostatných priaznivcov futbalu 
stráviť nedeľňajšie popoludnie 
trochu inak. Organizátori oce-
nili najlepšieho hráča/hráčku 

každého tímu, najlepších jednotlivcov 
turnaja a samozrejme aj každý tím. Naj-
lepší hráči/hráčky z každého mužstva: 
Bešeňov - Evelyn Vadkertiová, Mojzeso-
vo – Dominik Farbjak, ViOn ZM-Vráble 
„B“ – Tobias Kováč, Kmeťovo – Hana 
Návojská, Maňa – Alica Turanová, Šura-
ny – Adam Miko. Najlepší strelec: Marek 
Šimon (Mojzesovo), Najlepší brankár: 
Adam Foltin (Mojzesovo). Bohaté ob-
čerstvenie bolo pripravené pre všetkých. 
Tombola bola spestrením víkendového 
popoludnia.

- Lucia - 

Znovu sa k Vám prihováram  ako zástupkyňa starostu obce Mojzesovo.  
Chcem aj touto cestou vzdať hold a úctu pamiatke nášho zosnulého starostu 
Ing. Jozefa Čunderlíka, ktorý nás opustil po dlhej a ťažkej chorobe – 16. októbra 2019.  

Česť jeho pamiatke !!!  Pán starosta – odpočívaj v pokoji !
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Na obecných slávnostiach v Mojzesove účinkovali aj kysuckí umelci
Na tohtoročné Obecné slávnosti bol stano-
vený dátum 20. júla 2019. 
Obec ožila vďaka bohatému kultúrnemu 
programu, v ktorom hneď v úvode vystúpila 
Ľudová hudba Máňanská muzička z neďale-
kej Veľkej Mane. Hodinové vystúpenie nada-
ných nadšencov cimbalovej muziky malo u 
divákov veľký úspech, ktorý sa ešte znásobil 
pri záverečných troch ľudových piesňach, 
keď sa ku kapele pridali naši malí mojzesov-
skí huslisti Vivien, Lea, Janko a Timur. Hoci 
sú ešte len začiatočníci v Súkromnej škole 
Jozefa Dömeho, nenechali sa zahanbiť, za čo 
boli aj náležite ocenení. Potlesk bol naozaj 
ohromujúci. Svojou hrou na akordeón im 
vypomáhal aj pán riaditeľ Základnej školy 
PaedDr. Stanislav Petráš. Veľkú zásluhu na 
tomto krásnom čísle má huslistka a speváčka 

z Máňanskej muzičky pani Ing. Janka Čeryo-
vá Gajdošová, PhD., ktorá sa našim muzikan-
tom intenzívne pred pripravovanou akciou 
venovala. Aj týmto jej posielame obrovské 
ďakujem. Ďalší v poradí boli Komňackí mlá-
denci, ktorí mali v repertoári taktiež Mojze-
sovčanom blízke ľudové piesne. Odlišným 
príspevkom do kultúrneho programu bolo 
vystúpenie heligonkárky a speváčky Vlasty 
Mudríkovej. Vďaka neuveriteľne čistému 
spevu a svojou hrou na heligónke jej právom 
patrí prívlastok drahokam slovenského fol-
klóru. Šikovnú sólistku vystriedali na pódiu 

jej krajania z Kysúc. Oščadnickí heligon-
kári s názvom Kysucký prameň predviedli 
nemenej zaujímavý umelecký zážitok. Na 
základe vydareného predstavenia z minu-
lého roka, dostal opäť príležitosť spríjemniť 
večer Obecných slávností slovenský spevák 
Mafia Corner. Aj u nás sa potvrdilo, že jeho 
fanúšikov môžeme nájsť vo všetkých generá-
ciách, zo stoličiek sa zdvihli  takmer všetci 
zúčastnení, zábava gradovala. Vo večerných 
hodinách, na záver dňa bola naplánovaná ta-
nečná zábava, kde roztancovať a zabávať ľudí 
bolo úlohou hudobníkov z Duo Fun. 
Gastronómiu mali v rukách spoločenské 
organizácie, ktoré v obci Mojzesovo máme. 
Svoju ochotu pomôcť s prípravou jedla po-
núkli MO Slovenský zväz záhradkárov, Zá-
kladná organizácia Slovenského zväzu cho-

vateľov a Poľovná spoločnosť Mojzesovo. 
Pani kuchárky zo Školskej jedálne ZŠ 
Mojzesovo-Černík tiež využili príležitosť 
predviesť svoje umenie. Uhasiť smäd sme 

mohli v stánku pani Viery Kečkéšovej alebo 
Sabiny Balážovej, milovníci kávy si prišli na 
svoje v prístrešku JUDr. Tomáša Blanára.
Pre najmenších návštevníkov júlového po-
poludnia boli pripravené rôznorodé zábavné 
atrakcie, novinkou bol Zorbing roler, na kto-
rom sa deti naozaj dosýta vyšantili. Nechý-
bala ani cukrová vata, ľadová drť, či stánky 
s hračkami.
Záverom sa patrí poďakovať, že mohol ďalší 
ročník Obecných slávností opäť dopadnúť 
k spokojnosti hostí, divákov, Mojzesovča-
nov, rodákov alebo občanov susedných obcí. 

Vďaka prináleží predovšetkým nebohému 
pánovi starostovi Ing. Jozefovi Čunderlíkovi 
za rady, ktoré nám poslúžili pri organizo-
vaní akcie, pani zástupkyni starostu Tatia-
ne Martišovej za obdivuhodné zvládnutie 
všetkých prekážok, ktoré nám prišli do cesty, 
poslancom obecného zastupiteľstva, členom 
kultúrnej komisie, všetkým zamestnancom 
obce Mojzesovo, ktorí sa podieľali na prí-
pravách, spoločenským organizáciám MO 
Slovenskému zväzu záhradkárov, Základnej 
organizácii Slovenského zväzu chovateľov, 
Poľovnej spoločnosti Mojzesovo, členom 
Slovenského Orla, OŠK Mojzesovo, Starým 
pánom, Zdravotnej službe Šipula Černík, 
žiakom ZŠ Mojzesovo – Černík a sponzo-
rom, ktorí aj tentokrát boli veľmi štedrí: Auto 
Dupo – Filip Chovanec a Martin Duchoň, 

Stolárstvo Chovanec – Miroslav Chovanec, 
Wikus – Branislav Zlatinský, Enas Ž – Ing. 
Miroslav Žigrai, Dela Company – Juraj Ko-
zár, Proka – Štefan Hancko, Izol Plus – Mi-
roslava Buranská, Stolárstvo - Pavol Vašek, 
Izotez – Jozef Čunderlík ml., Autostop – Ján 
Ostrožlík, Milan Štefánik a František Štefá-
nik, Pohostinstvo Mojzesovo – Viera Kečké-
šová, Temix SK – Milan Vagunda, Ján Rupek 
ml., Zmiešaný tovar – Anna Buranská, Mag-
daléna Horníková, Pekáreň Oremus Bánov, 
Stella – Dajana Hanzelová, Stolárstvo – Peter 
Polák, OZ Slavica Nitra, Bufet S&P – Sabina 
Balážová, Jozef Záhorec, Pedikúra Černík – 
Katarína Slamová, Komunálna poisťovňa. 
TB Coffee – JUDr. Tomáš Blanár, 

-  Lucia Buranská -
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V Mojzesove si uctili seniorov a ocenili darcov krvi
Sú dni plné vetra..., sú dni plné 
chladu..., sú dni plné hnevu..., 
sú dni plné sĺz... a potom sú tu 
dni plné lásky, ktoré nám dáva-
jú odvahu pohnúť sa ďalej...
...týmito slovami sa  v kul-
túrnom dome v Mojzesove 
prihovorila 12. októbra 2019 
zástupkyňa starostu obce Ta-
tiana Martišová zúčastneným 
jubilantom, ktorí do tohto dá-
tumu oslávili okrúhle výročie 
svojho narodenia. Pozvánky 
boli rozposlané dvadsiatim 
štyrom oslávencom, ktorí do-
vŕšili 90 rokov: Očkayová 
Františka, Vašek Alexander, 
Vašeková Helena,  80 rokov: 
Bachúriková Juliana, Čičma-
nová Agneša, Čongrádyová 
Magdaléna, Gábriš Michal, 

Gábrišová Helena, Hlavačková 
Mária, Marenčák Štefan, Miku-
lec Ján, Špaňo Jozef, Teplanová 
Irena, Výberči Vít  a 70 rokov: 
Buranský Daniel,  Grigová Eva, 
Kajanovič Marián, Kajanovičo-
vá Helena, Očkayová Jozefína, 
Teplan Peter, Vančíková Anna, 
Vašek Emil, Vašeková Anna, 
Výberčiová Rozália. 
Zároveň sme však využili prí-
ležitosť a k oslave jubilujúcich 
Mojzesovčanov sme pripojili 
odovzdávanie Janského plakiet 
darcom krvi. Keďže sa za po-

minulé roky na nich zabúdalo, 
pozvaných darcov sa nazbieralo 
šestnásť. Kňazovického medai-
lu dostal Sojka Vladimír, Zlatú 
Janského plaketu: Sádovský Pe-
ter, Vančík Vladimír, Striebornú 
Janského plaketu: Barta Ivan, 
Halás Ivan, Lauro Miroslav, 
Mikulcová Emília, Hlavačka 
Miroslav (aj bronzovú plaketu), 
bronzovú plaketu: Baloghová 
Alena, Ing. Bartová Marianna, 
Hancko Andrej, Húdik Patrik, 
Hlavačka Patrik, Mgr. Jurčinová 
Nikoleta, Kajanovič Adam, Lau-
ro Patrik.
V úvode slávnosti vystúpili 
škôlkári z MŠ Vlnka v ľudo-
vých krojoch a s folklórnym 
predstavením pod vedením 
pani učiteľky Bc. Soni Červenej 

Jeseničovej naladili všetkých 
prítomných na úsmevnú nôtu. 
Katarína Valentová predniesla 
báseň, po ktorej zastupujúca 
starostka Tatiana Martišová 
všetkých privítala. Janka Va-
šeková mohla pokračovať ho-
voreným slovom a postupne 
vyzývala mojzesovských oslá-
vencov k slávnostnému aktu 
gratulácie. Sedemdesiatnici, 
osemdesiatnici a deväťdesiat-
nici boli obdarení šálkou s fol-
klórnym motívom a červenou 
ružou. Program pokračoval 

slávnostným odovzdávaním 
Janského plakiet, kde si darco-
via najvzácnejšej tekutiny pre-
vzali ocenenia z rúk pani Mgr. 
Radky Igrényiovej – okresnej 
riaditeľky spolku Slovenského 
červeného kríža a  Mgr. Ivety 
Ježovej – predsedníčky Územ-
ného spolku Slovenského čer-
veného kríža. Ako poďakovanie 
od obce dostali šálku a knihu. 
Prítomní sa mohli pohostiť  na 
vynikajúcom guláši, krásnych 
tortách a slanom pečive, ktoré 
boli pripravené pre všetkých ju-

bilantov, ocenených darcov, ale 
aj ostatných dôchodcov, ktorí 
prišli osláviť Mesiac úcty k star-
ším. Ľudové tóny skupiny Me-
lody spríjemnili celú atmosféru, 
neskôr si naše hrdlá za pomoci 
hudobníkov v sprievode akor-
deónov a ozembuchu mohli 
zanôtiť piesne podľa vlastného 
želania. S radosťou, akou nám 
pozvaní hostia ďakovali za zor-
ganizovanú slávnosť, stojí za to 
úsilie podobné podujatie uspo-
radúvať aj v budúcnosti.

 - buranská - 

Výstava ovocia, zeleniny a kvetov a ochutnávka pomazánok

Obec Mojzesovo a ZO Slovenského zväzu záhradkárov usporiadala  15. septembra 2019 v kultúrnom 
dome Výstavu ovocia, zeleniny a kvetov. Výstava bola spojená s ochutnávkou domácich pomazánok.

- Lucia - 
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Deti z Mojzesova na letnom tábore - Baobabovo
Pravidlom v letných mesiacoch býva organi-
zovanie denného letného tábora Baobabovo, 
ktorý je určený pre deti vo veku 6 -12 rokov. 
Rodičia majú možnosť svojim deťom zariadiť, 
aby ich ratolesti prežili týždeň plný zábavy a 
dobrodružstiev. Tentoraz bolo do rúk piatich 
animátoriek zverených 22 detí. Elenka, Janka, 
Katka, Lubka a Lucka (ako nás deti volali) 
mali za úlohu deti zaujať, zabaviť sa s nimi, 
ale taktiež ich naučiť niečo nové a zároveň aj 
držať ochrannú ruku nad týmito bytôstkami. 
Funkciu pani kuchárok dostali Katka a Lenka 
a svoju misiu zvládli na výbornú, keď samot-
né deti vyslovili pochvalu, že „také dobré im 
ani doma nenavaria.“ Prvý deň, ako už býva 
zvykom bol zoznamovací a to nielen medzi 
deťmi, ale aj medzi nami. Navzájom sme sa 
medzi deťmi „oťukávali“ a postupne zisťovali, 
čo deti najviac zaujíma. Deti sa rozdelili do 
štyroch tímov a navrhli si meno. Názvy boli 
naozaj kreatívne: „Tím šesťlístkov“, „Super-
šestka“, „Pracháči“ a „Stars.“ Bolo zaujímavé 
sledovať ako pracuje detská fantázia. Svoje 
mozgové závity sme však museli potrápiť aj 
my animátorky, keď sme nechceli zaostávať. 
Ako bolo spomenuté, začiatok tábora mal 
skôr voľný priebeh, s deťmi sme boli na fut-
balovom ihrisku, deň bol venovaný športu, 
nechýbala rozcvička, loptové hry či rôzne sú-
ťaže. Veľké teplo a silné slnko nás vyhnali späť 

do priestorov kultúrneho domu. Za oponou 
na javisku ich už čakalo improvizované kino, 
kde si deti mohli oddýchnuť. Niektorí dokon-
ca využili kombináciu ticha a tmy a oddali 
sa spánku. Ideou ďalšieho dňa bolo hľadanie 
pokladu. Deťúrence za pomoci mapiek a víly 
Zvonilky, ktorej sa na jednotku zhostila ani-
mátorka Ľubka, získavali rôzne indície, ktoré 
ich mali naviesť nájsť dom so zakliatou prin-
ceznou, ktorý strážil drak. Po dlhej a vyčerpá-
vajúcej ceste, ktorá najskôr viedla do bani sa 
im to predsalen podarilo a odmenou im boli 
sladké šišky, ktoré im ponúkla vyslobodená 
princezná. Sledovať rozžiarené tváre malých 
dobrodruhov bolo zasa odmenou pre nás. 
Poobede ešte s našou pomocou deti tvorili 
lávové dekorácie, ktoré si zobrali domov na 
pamiatku.  V ďalších dňoch sme nezaostávali, 
deti sa učili vyrábať klasické brmbolce z ple-
tacej priadze, čo zaujalo do slova a do písme-
na každého jedného účastníka. Z kerahmoty 
sa pre zmenu vyrábali magnetky rôznych tva-
rov, z drevených paličiek mohli vytvoriť zvie-
ratká, bytové dekorácie alebo hračky alebo 
naopak z koráliek alebo rozličných drobných 
predmetov sa v rukách našich umelcov tvorili 
originálne šperky. Letný tábor sa dokonca na 
pár hodín premenil aj na kadernícky salón, 
kde animátorka Katka zapletala umelé vrko-
če do vláskov detí alebo priestor dostalo aj 

nechtové štúdio, kde sa skrášlili nechty našich 
malých parádnic v rukách animátorky Janky. 
Upršané počasie nám veľa príležitostí tráviť 
čas vonku s deťmi  nedávalo, napriek tomu 
sme vždy keď vykuklo slnko využili šan-
cu a deťom sme napríklad pripravili súťaž, 
kde opäť museli hľadať rôznorodé predmety 
ukryté v okolí obecného úradu.  Skutočná 
komédia nastala na multifunkčnom ihrisku, 
kde sme do hry „skupinová naháňačka“ boli 
zapojené aj my „dospeláčky. V tej chvíli sme 
asi všetky zabudli na náš dátum narodenia a 
stali sme sa na chvíľku vekovo rovnocenný-
mi s našimi  zverencami.  Zásadou  letného 
tábora je stráviť jeden deň s deťmi na výlete 
mimo Mojzesova. Cieľom bol Malkia Park 
v Orechovej Potôni, kde sme všetci mohli 
pozorovať napríklad levy, tigre, leopardy, gi-
bony, malpy a lemury, papagáje, surikaty či 
korytnačky. Možnosť pohladkať zvieratká 
sme mali napr. pri zebrách, ťave, somárikoch, 
ovciach a kozičkách, ale videli sme aj vodnú 
hydinu husičky, kačky a labute. Unavení, ale 
šťastní sme sa celá výprava vrátili domov.  
Čakal nás posledný – rozlúčkový deň tábora, 
kde sme spoločne dokončili brožúru Baoba-
bovo 2019. Výzvu vymyslieť pestrý program 
sme predpokladám zvládli, čo sa nám potvr-
dilo spätnou väzbou.

 - Lucka Buranská - 
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Minifutbalový turnaj spojený so súťažou vo varení gulášu
Leto je na kultúrne akcie v obci Mojzesovo bohaté,  27.júla 2019 zorganizovala MO Slovenský orol v 
„Minifutbalový turnaj“ a v ten istý deň Obec Mojzesovo usporiadala aj súťaž vo varení gulášu. Do súťa-
že sa prihlásilo 6 družstiev:  SLZA, Starí páni, Ezdecké frajerky, rodina Tvrdoňová, Stars a SNS. Víťazom 
bola rodina Tvrdoňová, ktorej guláš ocenila porota ako najchutnejší a najvýraznejší. Ako odmenu si 
odniesli finančnú hotovosť 150 Eur. Striebornú trofej, teda druhé miesto patrilo teamu Stars, kde bol 
hlavným šéfkuchárom Andrej Čongrády. Cenou za druhé miesto bola čiastka 100 Eur. Tretie – bron-
zové  miesto a 50 Eur si odniesol zástupca tímu politickej strany SNS Radoslav Krehák. Záverom bola 
vylosovaná bohatá tombola.

- Lucia - 

Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary na pohrebe nášho drahého manžela, 

otca a dedka Ing. Jozefa Čunderlíka,  
ktorý nás 16. októbra 2019 navždy opustil 

po ťažkej chorobe vo veku  56 rokov. 
- smútiaca rodina - 
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Žiaci vo Veľkom Kýre sa stravujú  
vo vynovenej školskej jedálni po novom

Školská jedáleň vo Veľkom Kýre zabez-
pečuje stravovanie pre približne 200 detí 
miestnej základnej a  materskej školy 
a v tomto roku sa žiaci konečne dočkali 
jej vynovených priestorov. Podľa slov sta-
rostky Ing. Judity Valaškovej (na snímke) 
rekonštrukcia nebola jednoduchá, a hoci 
sa vyskytli nejaké komplikácie, je rada, že 
žiaci sa už teraz stravujú v  lepších pod-
mienkach. 
o Ako prebiehala rekonštrukcia škol-
skej jedálne?
- Rekonštrukcia približne 50-ročnej bu-
dovy sa začala ešte v novembri 2018, bola 
ukončená odovzdaním stavby vo febru-
ári 2019 a skolaudovaná až v máji. Minis-
terstvo životného prostredia financovalo 
zateplenie celej budovy, výmenu okien, 
novú rekuperáciu, fotovoltaiku na ohrev 
teplej vody a elektroinštaláciu. Obec 
Veľký Kýr však musela prispieť z  vlast-
ného rozpočtu takmer rovnako veľkou 
čiastkou na rekonštrukciu vnútorných 
priestorov, počnúc novými sociálnymi 
zariadeniami, cez výmenu podláh až po 
vymaľovanie a  nákup potrebného vyba-
venia. 
o Keďže rekonštrukčné práce si vyžia-
dali určitý čas, kde sa zatiaľ žiaci stra-
vovali? 
- Náhradné stravovanie bolo riešené 
v  Malom kultúrnom dome, kam sa deti 
zakaždým zo školy presúvali. No už to 
bolo zdĺhavé a  aj vyučovanie sa týmto 
presunom muselo prispôsobovať. 
Štát od septembra prispieva žiakom 
a škôlkarom na obedy dotáciou 1,20 € na 
jeden obed. 
o Mali ste v  súvislosti so zavedením 
„obedov zadarmo“ nejaké problémy? 

Majú teraz o  ne 
deti väčší záu-
jem? 
- Počet detí, ktoré 
teraz majú záujem 
o  obedy sa zvýšil, 
a keďže priestory 
sú momentálne 
vynovené a  kapa-
cita sa aj z  týchto 
dôvodov musela 
rozšíriť, prijali sme 
jednu pomocnú pracovnú silu. Zatiaľ tu 
máme štyri pracovníčky, ktoré vydávajú 
obedy pre približne 200 žiakov, a potreb-
ný bol tiež nákup nového konvektoma-
tu. V súvislosti s „obedmi zadarmo“ sme 
museli zaviesť opatrenia, kde rodičia žia-
kov ZŠ platia 20 eur na pol roka ako zálo-
hu a z toho sa im potom dvakrát do roka 
bude robiť vyúčtovanie. Pokiaľ je dieťa 
choré a rodičia ho neodhlásili zo stavy a 
stravu si rodičia neprevezmú, bude sa ur-
čitá čiastka z tejto sumy odrátavať. Mys-
lím si, že väčšina obcí to riešila takýmto 
spôsobom. Stále však platí, že dieťa je po-
trebné z obeda odhlásiť ráno do 8,00 hod.
o Ako rodičia prijali fakt, že „obedy za-
darmo“ v podstate nie sú zadarmo? 
- Samotné ohlasy sa k nám nedostali, no 
rodičia na tento fakt boli upozornení na 
rodičovskom združení. Nie som si istá, 
či táto dotácia bola šťastným riešením, 
pretože pokiaľ budeme vyberať zálohu 
od tých rodičov, ktorí ju nebudú schopní 
zaplatiť, doplatia na to práve ich deti, kto-
ré sú na tieto obedy odkázané. Aj z tohto 
dôvodu sme pre škôlkarov tento poplatok 
20 eur neodsúhlasili, resp. sme im zálohu 
odpustili, pretože škôlkari majú samot-

ných poplatkov pomerne veľa. Rodičia 
platia navyše režijné náklady 2 eurá kaž-
dý mesiac a za vyzbieranú sumu sa kúpi 
napríklad náhrada za rozbitý riad. 
o Systém čipovania na školách sa po-
maly dostáva do popredia a  vo veľkej 
miere ho začínajú využívať viaceré ško-
ly, medzi inými aj tá vo Veľkom Kýre. 
Ako si žiaci zvykli na túto skutočnosť? 
- Dochádzkový systém sme začali riešiť 
ešte pred dvomi rokmi, no na istý čas to 
nemalo efekt.  Preto sme od nového škol-
ského roka opäť nabehli na tento systém, 
aby sme mali prehľad nielen o dochádz-
ke, ale v súvislosti s ňou aj s prihlásenými 
obedmi. Na starosti to má  vedúca škol-
skej jedálne. Tým, že sa deti čipujú pri 
príchode do školy, už vieme, koľko detí je 
v škole. Pri obede sa zasa odčipujú a ak je 
v  tomto smere nejaká nezhoda, resp. ak 
dieťa bolo prítomné, ale obed si nezobra-
lo, tak je tento obed v podstate prepadnu-
tý a bude sa účtovať. Najmä si deti musia 
dávať pozor, aby si kartičky na čipovanie 
nezabudli doma. Zatiaľ sa však nikto ne-
sťažoval, že by niečo nefungovalo. 
o Na obedy vraj prispievate aj niekto-
rým dôchodcom...
- Áno, dôchodcovia v našej obci majú na 
výber, či sa budú stravovať v  miestnom 
motoreste, alebo uprednostnia stravu zo 
školskej jedálne. Z tej sa im nosia obedy 
priamo domov a obec im na ne prispieva 
určitou sumou. Hoci sa stravná jednot-
ka teraz zvýšila, obecné zastupiteľstvo sa 
uznieslo na tom, že im tento rozdiel do-
platí. Platí to samozrejme pre seniorov 
nad 70 rokov.   

- májeková -
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Úľany nad Žitavou

opäť sa Vám prihováram pro-
stredníctvom nášho časopi-
su. Nachádzame sa práve v 
období jesene, v období, kedy 
každý hospodár žne plody 
svojej práce, a preto budem aj 
ja bilancovať.
Začiatok roka 2019 bol cel-
kom náročný, napadlo nám 
dosť veľa snehu a naša obec 
sa musela popasovať s „chod-
níkovým zákonom“, čo sa 
nám prostredníctvom bri-
gádnikov a dobrovoľníkov 
podarilo zvládnuť. Tento 
rok sme tiež čiastočne zre-
konštruovali starú budovu 
školy: vymenili sme vstupné 
dvere do budovy a telocvične 
za nové plastové, vybudovali 
sme nový vchod pre deti me-
dzi telocvičňou a obchodom 
COOP Jednota, doriešili sme 
odvedenie dažďovej vody zo 
strechy tak, aby nezaplavova-
la školské ihrisko. V lete sme 
čiastočne zrekonštruovali 
šatne na futbalovom ihrisku 
a dorobili brány na detskom 
ihrisku. Začiatkom jesene 
sme opravili plot a namaľo-
vali vstupné brány na cinto-
ríne.  
V oblasti odpadového hos-
podárstva sme pevne určili 
otváracie hodiny zberného 
dvora a rozšírilo sa množstvo 
obcou zbieraného odpadu. V 
rámci leta bol podrvený a od-

vezený drevený odpad, ktorý 
sa nachádzal za mostom. Rok 
2019 ukázal, že efektívne 
vysporiadanie sa s produko-
vaným odpadom v obci zá-
sadným spôsobom ovplyvní 
jej rozpočet. Vážení občania, 
snažme sa zvýšiť úroveň se-
parácie odpadu, je to výzva 
do budúcnosti, ale ak sa nám 
to podarí, obec získa veľký 
balík peňazí, ktoré bude ve-
dieť použiť na rozvoj, a nie 
len na likvidáciu odpadu.     
Počas roka sa obec zapojila 
do viacerých výziev o nená-
vratný finančný príspevok z 
európskych fondov. Uspeli 
sme vo výzve „WiFi pre teba“ 
(pripravuje sa verejné obsta-
rávanie na dodávateľa), ta-
kisto vo výzve „Zelené obce“ 
(pripravuje sa projekt, z tejto 
výzvy je plánované vybudo-
vať park medzi futbalovým 
ihriskom a bytovkami, a vy-
tvoriť zelenú protihlukovú 
bariéru na Lipkárni), a tiež 
sme uspeli vo výzve „Multi-
funkčné ihrisko” (momentál-
ne sa hľadá spôsob dofinan-
covania výstavby ihriska). 
Do konca roka má obec v 
pláne zapojiť sa do výziev 
na rekonštrukciu chodníkov, 
materskej školy a na dobudo-
vanie zberného dvora obce. 
V oblasti športu bola vďaka 
Miestnej organizácii Doma 

Dobre postavená cyklistická 
dráha „Pumptrack“, ktorá sa 
bude v budúcnosti rozširo-
vať, nakoľko je o jazdenie na 
nej záujem. Strelecký klub 
HT Úľany nad Žitavou pri-
pravuje rozšírenie trénin-
gov o ďalšiu disciplínu IPSC 
Airsoft, pre ktorú sa bude v 
budúcom roku postupne bu-
dovať aj strelnica.
Kultúrnych akcií bolo v našej 
obci aj tento rok veľa. Okrem 
plánovaných kultúrnych 
podujatí vzniklo v roku 2019 
aj jedno nové - „Tekvicové 
slávnosti“, ktoré usporiadala  
Základná organizácia Slo-
venského zväzu záhradkárov 
v Úľanoch nad Žitavou po 
prvýkrát, a túto akciu zor-
ganizovala na veľmi vysokej 
úrovni. Okrem kultúrnych 
podujatí do spoločenského 
života obce bude zasahovať 
aj obnovený Dobrovoľný po-

žiarny zbor, ktorý si 15.10. 
2019 zvolil svoje predsedníc-
tvo, a teda môže začať oficiál-
ne fungovať. 
Ak by som mal zhrnúť na-
pĺňanie mojich volebných 
cieľov, obci sa podarilo vy-
kúpiť pozemky na novú ulicu 
medzi Nábrežnou ulicou a 
Hliníkmi. Verím, že na novej 
ulici vzniknú stavebné po-
zemky, ktoré budú vedieť na 
stavbu svojich domov využiť 
naše mladé rodiny. 
Záverom by som chcel spo-
menúť to, že jeseň nie je len 
obdobím zberu plodov na-
šej práce, je to tiež obdobie, 
kedy treba preukázať úctu aj 
„jeseni života“, našim starším 
občanom, rodičom, starým 
rodičom, pretože úctu si ur-
čite zaslúžia.   

Ing. Rudolf Frýželka
starosta obce

Vážení občania 
Úľan nad Žitavou, 

Návšteva  
motorkárov  
v našej obci

V nedeľu 6. októbra sa na 
pútnickom mieste Studnička 
– Pozba konala sv. omša pri 

príležitosti ukončenia  
motorkárskej sezóny, a v 

súvislosti s tým prebiehala 
aj Púť motorkárov, ktorí sa 

počas svojej cesty  
zo Studničky zastavili i v na-
šej obci, aby načerpali síl do 
ďalších šťastných kilometrov.
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V Úľanoch nad Žitavou vznikol nový folklórny súbor „Úľančanka“
V Úľanoch nad Žitavou sa vždy pekne spievalo. Veď od 
nepamäti sa hovorilo: „Fegýmešská pepéška, jak to pekne 
spévá.“ Spievalo sa na svadbách, oslavách, zábavách, pri 
práci. Keď úľanskí chlapci rukovali, celá dedina sa ozývala 
ich spevom. Aj ľudová pieseň „Vysoko som vyskočil“ po-
chádza z Úľan. A práve dôvodu oživiť staré úľanské piesne 
vnikol tento rok nový folklórny súbor Úľančanka. 
S myšlienkou založiť toto hudobné zoskupenie prišla zá-
stupkyňa starostu obce Alena Červenková na podnet mla-
dého heligónkara Antona Zrebného. „Ten ma oslovil, či by 
som vedela dať dokopy niekoľko ľudí, ktorí by boli ochotní 
sa tomuto venovať  vo svojom voľnom čase. Oni sa ešte 
navzájom pooslovovali, a tak vznikla Úľančanka.“ Jadro 
všetkých spevákov má však svoj pôvod v kostolnom zbo-
re, ktorý počas najväčších kresťanských sviatkov spestruje 
piesňami svätú omšu už dlhé roky pod vedením organistu 
Jána Kurču. 
Hoci si svoj príbeh píše Úľančanka iba od jari tohto roku, 
jej členovia už stihli absolvovať niekoľko vystúpení  - na 
predvolebnom stretnutí v súvislosti s voľbami do európ-
skeho parlamentu, na obecných oslavách Stavania mája, 
v júni na Fedýmešskom kotlíku a v septembri na Výsta-
ve ovocia, zeleniny a kvetov. Pozvaní boli začiatkom júla 

aj poľovníkmi z Poľovníckeho združenia Hrubý Háj, aby 
im v Háji spestrili posedenie svojimi krásne zaspievaný-
mi ľudovými piesňami pri príležitosti Poľovníckeho dňa. 
Úľančanka ale nevystupovali iba na domácej pôde, ale 
svoje piesne šírila tiež za hranicami svojej rodnej obce na-
príklad na Agrokomplexe v Nitre a v obci Cabaj-Čápor. 
Celkovo má súbor 15 členov, z toho Anton Zrebný ml. 
a Anton zrebný st. sú heligónkari, občas sa k nim pridá 
aj Ferdinand Vitek na harmonike, a pri ozembudchu sa 
striedajú Ľuboš Németh s Marekom Vachom. Všetci čle-
novia sa zhodujú na tom, že folklór pre nich znamená veľa. 
„Radosť, smiech, spomienky na to, ako bolo ľuďom dobre, 
ako si aj popri ťažkej práci vedeli krásne zaspievať, a sú-
časne si pritom oddýchnuť,“ hovorí vedúca súboru Alena 
Červenková. „A tak aj my pri speve týchto ľudových piesní 
oddychujeme. Jednoducho nás to teší.“ Speváčka Helena 
Hlasicová, bývalá starostka obce, zdôrazňuje potrebu šíriť 
tieto ľudové piesne medzi ľudí a najmä mládež. „Chceme, 
aby sa ľudové tradície a naše krásne úľanské piesne dostali 
do širšieho povedomia, a najmä aby ich poznávali mladí 
ľudia, ktorí by nás v tomto neskôr mohli nasledovať.“ 
Verme však, že láska k spevu pretrvá aj v dnešnej generácii. 
Aby tá riekanka o peknom spievaní platila aj v budúcnosti.
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Úľanskú jeseň spestrili druhú 
októbrovú sobotu Tekvicové slávnosti

Z výstavy ovocia, zeleniny a kvetov...

Areál obecného úradu 
hýril 12. októbra po-
četným množstvom 
tekvíc tých najrozma-
nitejších tvarov, farieb 
a veľkostí. Základná 
organizácia Slovenské-
ho zväzu záhradkárov 
v Úľanoch nad Žitavou 
a Obecný úrad Úľany 
nad Žitavou spojili svo-
je sily, aby pripravili pre 
návštevníkov rozma-
nitý a bohatý kultúrny 
program. 

Počas podujatia prebiehali hneď tri súťaže, do ktorých sa mohli 
zapojiť nielen deti, ale aj dospelí. Bolo určite výzvou predsta-
viť svoju najväčšiu dopestovanú tekvicu alebo popustiť uzdu 
fantázii a vyrobiť najkreatívnejšiu tekvicu, ktorá by získala 1. 
miesto. A tak deti v tvorivých dielňach vymýšľali, farbili a lepili, 
aby ich tekvica bola práve tá naj. Dospelí sa možno inšpirovali 
majstrom Československa vo fruit carvingu Jožkom Hajnalom, 
ktorý prišiel predviesť svoje umenie vo vyrezávaní do ovocia a 
zeleniny. Návštevníci sa tak mohli dozvedieť, že pri práci pou-
žíva nielen nože a dláta rôznych tvarov, ale najmä trpezlivosť a 
fantáziu. Ďalšou súťažou bolo hľadanie troch jedinečných tekvíc 
ukrytých v areáli, a tak deti s odhodlanosťou prehľadávali každý 
krík a strom. 
A keďže Tekvicové slávnosti sa určite nezaobídu bez tradičných 
tekvicových jedál, záhradkári pripravili famóznu tekvicovú 
polievku a placky, na ktorých si návštevníci mohli pochutnať  
a pri kvalitnej káve z pražiarne TB Šurany pookriať pri speve 
až štyroch folklórnych súborov. Ľudové piesne v podaní Úľan-
čanky, Radavanky, Váraďanov a folklórneho súboru Úsmev z 
Cabaj-Čápora sa niesli širokým okolím a vyústili do spoločne 

zaspievaných piesní na záver podujatia. Počas akcie súčasne 
prebiehala interaktívne výstava od ZSE, kde súťaživí nadšenci 
neváhali otestovať nielen svoju silu, ale i logické myslenie. Lam-
piónový sprievod detí a rodičov urobil peknú bodku za veľmi 
vydareným podujatím, ktoré si určite pýta pokračovanie i v bu-
dúcom roku. 

Pohľad na bohatú tohtoročnú úrodu poteší nejedno záhradkárske oko. 
A s ňou súčasne pramení i vďačnosť Bohu za to, že nám jej toľko doprial. 

Úľanskí záhradkári sa aj tento rok zhostili svojej úlohy a v Kultúrnom 
centre zorganizovali v nedeľu 29. septembra 2019 ďalší ročník Výstavy 
ovocia, zeleniny a kvetov, v rámci ktorej sa súťažilo nielen o najkrajšie 

jablko a hrušku dediny, ale aj o najkrajší stôl rodiny. Výstava bola oboha-
tená o vlastnoručne robené jesenné výtvory žiakov materskej a základnej 

školy. 
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Z výstavy artefaktov 1. svetovej vojny...

Z futbalového života obce

Prvá aj druhá svetová vojna v značnej miere ovplyvnili životy mnohých na-
šich predkov. Hoci vojnové boje neprebiehali priamo na území Úľan nad Ži-
tavou, obyvatelia dôsledky 1. svetovej vojny zažívali dennodenne na vlastnej 
koži. Mnohí z vojakov, ktorí odišli zo svojich domovov, sa už naspäť nevrátili, 
a dnes nám ich obeť pripomína pamätná tabuľa, ktorá je umiestnená na bu-
dove školy. Preto sa k vojnovým udalostiam danej doby vieme priblížiť už iba 
prostredníctvom rôznych artefaktov. Práve tie z obdobia rokov 1914 až 1918 
zozbieral člen Slovenskej faleristickej spoločnosti, Pezinčan Ivan Chudý. Vo 
svojej zbierke má neoceniteľné a vzácne kúsky, ktoré predstavil širokej verej-
nosti posledný júnový týždeň v Kultúrnom centre v Úľanoch nad Žitavou. 
Výstavu nevynechali ani žiaci miestnej základnej školy, ktorí tak mohli pro-
stredníctvom fotografií, dokumentov, medailí a odznakov bližšie nahliadnuť 
do obdobia 1. svetovej vojny. Súčasťou výstavy bola v jeden deň i prezentácia 
pána Ivana Chudého, ktorý žiakom podrobnejšie vysvetlil historické pozadie 
jednotlivých artefaktov.

Úľanskí futbalisti nezaháľali ani počas letnej prestávky a odohrali 
celkovo tri turnaje. Tým prvým bol 58. ročník futbalového turnaja o 
„Žitavský pohár“, kde si prvé miesto vybojovali 21. júla naši úľanskí 
hráči, ktorí sa vzápätí zúčastnili aj ďalšieho, v poradí 32. ročníka 
futbalového turnaja o „Úľanský pohár“. Ten sa tento rok odohral 27. 
júla na ihrisku v Pustých Úľanoch pri príležitosti osláv „100 rokov 
futbalu“ v obci. Ďalší turnaj absolvovali naši prípravkari na domácej 
pôde, a poslednou futbalovou udalosťou bol v sobotu 7. septembra 
„Memoriál Petra Šimega a Igora Fialku“, kde si hráči priateľským 
zápasom zaspomínali na svojich zosnulých kamarátov.
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Občan vždy ťahá v štáte za kratší koniec...
Na mojej stavebnej parcele mi stojí stĺp Slovenských 
elektrární s  vysokým napätím. Parcela je nádherná 
800m2 – ale tento stĺp mi záujemcov o  kúpu odrádza. 
Ako mi potvrdil kataster, na pozemku sa stavať môže, 
len treba dodržať predpísanú  vzdialenosť od stĺpu 5 
až 10m. Najlepšie by však bolo stĺp premiestniť. Tu 
však elektrárne tvrdia, že by som si to musel urobiť 
na vlastné náklady, ale aj tak sú vraj okolo toho veľké 
opletačky. Tak mi vystáva otázka – elektrárne sú 
súkromná spoločnosť a  táto súkromná spoločnosť mi 
v  podstate znehodnocuje atraktivitu pozemku  (10 km 
od krajského mesta) a zároveň zadarmo využívajú môj 
súkromný priestor. Chcem sa opýtať Vás ako advokáta, 
odborníka, nemali by za to, že ich stĺp stojí na mojom 
pozemku, platiť prenájom? Mám ich o to oficiálne listom 
požiadať? Aká je v  tom prípade cena, resp. aký postup 
mám zvoliť? A  čo keby som žiadal oficiálne aby stĺp 
odstránili z  môjho súkromného pozemku a  posunuli 
ho do nejakého verejného priestoru? Je to začarovaný 
kruh, stĺp ma obmedzuje, znehodnocuje mi majetok 
a Slovenské elektrárne sa tvária – „ja nič ja muzikant“. 
Slovenské elektrárne ako obchodná spoločnosť naúčtujú 
jednotlivcom a  rodinám pomaly aj „vzduch“ na 
dýchanie, ale recipročne slovenský občan musí tolerovať 
ich nadštandardné práva na úkor svojich? 

Nakoľko nepoznáme viac podrobností, napr. či 
ide o stĺp, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva ako 
vecné bremeno, či a  kedy ste kupovali pozemok 
vy, či pri kúpe pozemku tam stĺp bol alebo nie, 

môžeme odpovedať len všeobecne v súlade so zákonom č. 
251/2012 Z.z. o energetike. 

Podľa §45 ods. 2 Zákona o energetike, náklady na preložku 
elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný 
uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastník 
elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten, kto 
potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak. Preložku 
elektroenergetického rozvodného zariadenia vykonáva 
prevádzkovateľ sústavy alebo za podmienok ním určených 
aj iná oprávnená osoba. Vlastníctvo elektroenergetického 
rozvodného zariadenia sa preložkou nemení.“

Zákon uvádza, že sa strany môžu na nákladoch 
dohodnúť aj inak, ale pokiaľ nepodáte oficiálnu žiadosť 
o vykonanie  preložky (informácie nájdete na stránke 
www.zsdis.sk), presnú sumu za vykonanie preložky sa 
nedozviete. 

Zákon o energetike nerieši možnosť nájomného vzťahu, 
nakoľko je nutné si uvedomiť, že elektrické stĺpy sú na 
pozemkov (po väčšine) vo verejnom záujme. Zákon 
o  energetike umožňuje uplatniť si vlastníkom pozemku 

iba práva na primeranú jednorazovú náhradu, avšak 
zákonodarca limitoval vznik tohto nároku na 6 mesiacov 
od kedy sa vlastník nehnuteľnosti o uplatnení zákonného 
vecného bremena držiteľom povolenia dozvedel, 
najneskôr však do jedného roka odo dňa uplatnenia 
zákonného vecného bremena držiteľom povolenia a 
pri zákonných vecných bremenách odo dňa vykonania 
zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností. 

Podľa § 11 ods. 9 Zákona o  energetike, vlastník 
nehnuteľnosti má za zriadenie vecného bremena nárok 
na primeranú jednorazovú náhradu; náhrada sa poskytne 
za výmeru, v ktorej je vlastník obmedzený pri užívaní 
nehnuteľnosti v dôsledku uplatnenia zákonného vecného 
bremena držiteľom povolenia, okrem výmery, za ktorú 
vlastníkovi patrí primeraná jednorazová náhrada podľa 
§11 odseku 12 Zákona o energetike. 

Podľa §11 ods. 10 Zákona o  energetike, nárok na 
primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie 
zákonného vecného bremena možno uplatniť u držiteľa 
povolenia do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa vlastník 
nehnuteľnosti o uplatnení zákonného vecného bremena 
držiteľom povolenia dozvedel, najneskôr však do jedného 
roka odo dňa uplatnenia zákonného vecného bremena 
držiteľom povolenia a pri zákonných vecných bremenách 
podľa odseku 1 písm. f) a g) odo dňa vykonania zápisu 
vecného bremena do katastra nehnuteľností, inak právo 
na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie 
zákonného vecného bremena držiteľom povolenia zaniká. 
Držiteľ povolenia je povinný písomne oznámiť vlastníkovi 
nehnuteľnosti vykonanie zápisu vecného bremena do 
katastra nehnuteľností. Ak sa držiteľ povolenia a vlastník 
nehnuteľnosti na výške primeranej jednorazovej náhrady 
nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na 
rozhodnutie o výške primeranej jednorazovej náhrady do 
šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku u držiteľa 
povolenia.

§
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U nás je mužom vstup zakázaný!
Ak sa chcete zabaviť a súčasne pritom schudnúť, určite navštívte FITKO v obci Hul

Ak ste nestihli cez leto schudnúť 
do plaviek, nevadí. Do konca 
tohto roka to ešte stihnúť mô-
žete. A určite sa vám to podarí 
s dvomi pozitívne naladenými 
a vždy usmiatymi majiteľkami 
FITKA v Huli. Jeho príbeh sa 
začal písať pred dvomi rokmi, 
kedy pôvodne Zuzka Krajme-

rová precvičovala v Kultúrnom 
dome v Huli a Saša Porubská 
z Mojzesova tam prišla ako 

cvičiaca. Slovo dalo slovo, a tak 
sa obidve rozhodli venovať to-

muto zdravému životnému štýlu 
naplno. Dnes ich FITKO nájdete 

pri hlavnej cestnej križovatke 
v obci Hul. Starší rodinný dom 

premenili na oázu oddychu, 
zábavy a relaxu.

Mužom vstup zakázaný
Vo FITKU sa zameriavajú najmä 
na skupinové cvičenia, i keď nie 
je problém zostaviť aj individu-

álny tréningový plán pre potreby 
zákazníčky. „V našom fitku 

nenájdete zbytočne veľa strojov, 
ktorými precvičíme izolovane 
jednotlivé svalové skupiny tak, 
ako to preferujú najmä muži, 

ale snažíme sa tréning zamerať 
komplexne na potreby ženského 

tela. V tom je rozdiel zostave-
nia tréningu pre muža a ženu,“ 
vysvetľuje Saša. „Či ste štíhle, s 

nadváhou, mladšie alebo staršie, 
každá z nás vyzerá pri cvičení 
hrozne, je červená, spotená a 

upachtená, preto je u nás pred 
zrakmi mužských divákov v 

bezpečí.“ Ženy sem často chodia 
v skupinkách, odreagovať sa 

od detí, ale aj  od mužov. Deti 
samozrejme nie sú prekážkou a 
pokiaľ nechcú cvičiť spolu s ma-
mičkami, môžu sa zatiaľ zahrať 

vo vyhradenom detskom kútiku. 

Jedinečnosť tréningov
FITKO je otvorené od 8,00 do 
12,00 hod. a od 16,00 do 20,00 
hod. Odreagovať sa od starostí 
každodenného života teda mô-
žete na troch skupinových cvi-

čeniach dopoludnia a na ďalších 
troch popoludní. Pre športových 
nadšencov je tu jeden tréning i v 
sobotu o 15,00 hod. a v súvislosti 
s blížiacimi sa dlhými zimnými 

večermi budú postupne v 
tento deň cvičenia pribúdať. 
„Každý tréning sa snažíme 

robiť iný,“ hovorí Zuzka. 
„Ideme vo vysokom tempe, 

takže tvarujeme aj chud-
neme,“ dopĺňa Saša. A tak 
ako každé správne fitko, aj 
tu nájdete všetko potrebné 

k tomu, aby ste sa raz mohli 
pochváliť svojou vysnívanou 

postavou, či už ide o cvičenie 
s vlastnou váhou, jednoručky, 
veľké činky alebo kettlebelly. 

Lepšie niekedy ako nikdy
Ak ešte stále váhate, či do toho 
ísť, možno vás presvedčí fakt, že 
Saša pred odhodlaním zmeniť 

od základov svoj život vážila 110 
kg. Sama je teda dôkazom toho, 
že keď sa chce, dá sa zvládnuť 

skutočne všetko. A vďaka tomu 
sa vie vcítiť do kože každej 

jednej zo žien, ktoré sa rozhod-
nú ísť do toho naplno. „Klobúk 
dole pred tými babami, ktoré 

sem prídu pevné a odcvičia viac, 
ako som dokázala ja, keď som 

začínala. Pre mňa je to obrovský 
rešpekt.“ Ako ďalej vraví, lepšie 
je niekedy ako nikdy a dnes je z 
nej trénerka, ktorá vám spolu so 
Zuzkou vypracuje jedálniček na 
mieru a rada poradí s hocičím, 
čo vás bude zaujímať. Okrem 
cvičenia si tu môžete zakúpiť 

rôzne zdravé sladkosti, výživové, 
proteínové, predtréningové či 
potréningové produkty, ale i 

kávu, ktorú si môžete vychut-
nať napríklad s kamoškami po 
cvičení. Súčasťou služieb je tiež 

tejpovanie.  

Ako začať?
Stačí jednoducho prísť a začať 
na sebe makať. Alebo môžete 
najskôr vyskúšať diagnostickú 

váhu, ktorá o vás prezradí naozaj 

všetko – odmeria percento 
tuku, svalovú a kostnú hmotu 

či metabolický vek. „Zaujímavý 
je metabolický vek. Príde sem 

mladá kočka, ktorá má 20 rokov 
a vyjde jej metabolický vek 40 
rokov,“ dodáva Saša. „No tým, 

že cvičí, sťahuje sa percento 
tuku, navyšuje sa svalová hmota, 
zlepšuje sa i samotná kondička.“ 
Cvičenie je však aj určitý druh 
relaxu. „Chodia sem ženy, ktoré 
na sebe tvrdo pracujú a je vidno, 
že sa chcú niekam dopracovať, 
a na druhej strane je skupinka, 
ktorá sem príde za účelom od-
dychu, porozprávať sa, vypustiť 

paru... A presne takto sme to 
chceli poňať. Je to skrátka relax.“ 

Ženský svet
V budúcnosti by FITKO chceli 
určite rozšíriť o ďalšie možnosti 
oddychu - soláriá na opaľovanie, 

sauna, vírivka, voľné cvičenie 
v prírode. „Mal by to byť taký 
malý ženský svet,“ zhodujú sa 

spoločne. S blížiacimi sa vianoč-
nými sviatkami majú v ponuke 
krásne darčekové poukážky na 

tovar alebo na vstup. A v januári 
v budúcom roku určite buďte v 
strehu, pretože sa chystá „chud-
núca výzva“, ktorou chcú Saša 

so Zuzkou aj takto namotivovať 
ženy k tomu, aby sa cítili šťastné 

a hlavne fit.  

FITKO
Na vŕšku 88/8,  

941 44 Hul
Mobil:  

0911 190 902  
0908 117 723

Facebook: FITKO 

Zuzka Krajmerová a Saša Porubská
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I Z O S T A P
PAVEL KUTAK
Pribinovo nám. 6, Šaľa
0905 796 340

Rekonštrukcie bytov a domov
Moderné technológie
Dodržiavanie termínov
Rozumná cena

Elektromontáž

• ELEKTRICKÉ PRÍPOJKY
• DOMOVÉ INŠTALÁCIE
• BLESKOZVODY
• VÝROBA ROZVÁDZAČOV nn
• REVÍZIE

Predajňa: SNP 143, Šurany tel.: 0903 569 436

František Magyar
Nová č. 35; 942 01 Šurany; www.elektrofm.sk

e-mail: info@elektrofm.sk
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VODA – KÚRENIE – PLYN – ELEKTROINŠTALÁCIE
- Záručný a pozáručný servis elektrických a 

plynových zariadení
- Plynové a elektrické revízie
- Montáž
- Domové inštalácie
- Predaj

Kontakt:
Predajňa Blesk: Hasičská 29, 942 01 Šurany

blesk.surany@stonline.sk
0905 257 911

www.blesk-servis.sk
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GEODÉZIA 
-Vyhotovenie geometrických plánov
-Vytýčenie hraníc pozemkov
-Vytýčenie stavieb
-Identifikácia nehnuteľností a pozemkov

Top Construkt s.r.o.
Kancelária: SNP 78/23, 942 01 Šurany
Email: topconstruktsro@gmail.com; Tel.: +421948412925

Vybavujeme a zabezpečujeme:

STAVEBNÝ ÚRAD
-zabezpečenie podkladov a stanovísk:  
a) stavebné povolenie
b) búracie povolenie
c) ohlásenie drobných stavieb
d) dodatočné povolenie stavieb

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

Chceš byť trendy?


