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MAS – OZ pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ Mikroregión „Požitavie – Širočina“

Európsky poľnohospodársky fond 
pre rozvoj vidieka:

Európa investujúca do vidieckych 
oblastí

Spolufinancované EÚ

V apríli sme ukončili 
projekt národnej spolu-
práce pod názvom  „Ob-
novme strážne veže 
historickej cesty Magna 
Via“.  Projekt bol zamera-
ný na  rozvoj spolupráce 
a partnerstva medzi na-
ším územím a  Miestnou 
akčnou skupinou Vrša-
tec v oblasti kultúrneho 
a historického dedičstva 
našich predkov, a tým 
s p o j e n é h o  z v ýš e n i a 

Občianske združenie pre rozvoj mik-
roregiónu „Požitavie – Širočina“ sa opäť 
zúčastní medzinárodnej poľnohospo-
dárskej a potravinárskej výstavy Agro-
komplex 2015 v Nitre. 

V dňoch 20. - 23. augusta 2015 vás radi 

Agrokomplex 2015
privítame v našom stánku, nachádzajú-
com sa v pavilóne M1, v rámci expozície 
Národnej siete rozvoja vidieka SR. V pa-
vilóne sa budú prezentovať miestne akč-
né skupiny (MAS), regionálne produkty 
ako i tradície slovenského vidieka.

Vyhliadková veža
atraktívnosti regiónov 
pre stálych obyvateľov 
a návštevníkov. Na oboch 
územiach boli z projektu 
vybudované vyhliadkové 
veže a zrealizované pod-
porné informačné aktivi-
ty.

Touto cestou vás po-
zývame vychutnať si 
neopakovateľný pohľad 
na náš mikroregión z vy-
hliadkovej veže, ktorá je 
v súčasnosti sprístupne-

ná verejnosti a nachádza 
sa nad obcou Nevidzany 
(v blízkosti agroturistic-
kého zariadenia spoloč-
nosti H2G, s. r.o.).

Opäť sme sa stretli na tradičnej vý-
stave vín  Mikroregiónu „Požitavie 
– Širočina“ pod názvom „Ochutnávka 
vín o pohár predsedu Nitrianskeho 
samosprávneho kraja“. 

Do súťaže sa zapojili vinári so vzor-
kami vín z ušľachtilých odrôd hroz-
na. 

Vystavovateľom umiestneným na 
popredných miestach odovzdal ceny 
a diplomy predseda Nitrianskeho sa-
mosprávneho kraja – Doc. Ing. Milan 
Belica, PhD. 

Všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili 
ďakujeme a víťazom blahoželáme.  

Výsledky:

 č. vzorky body meno bydlisko odroda prívlastok

šampión 22 90,00 H2G s.r.o. Čierne Kľačany Cabernet savignon-rosé polosladké, NZ
zlato 14 88,60 Jozef Švec Nemčiňany, 161 Alibernet NZ ročník 2011
zlato 11 87,60 Jozef Švec Nemčiňany, 161 Cabernet savignon-rosé polosladké
zlato 10 87,00 Jozef Hudák Nemčiňany, 104 Veltlin zelený  
zlato 7 86,33 Marián Varga Nevidzany, 163 Pesecká leánka ročník 2013
zlato 9 86,33 Jozef Kováč Nevidzany, 169 Veltlin zelený  
zlato 15 86,33 Jozef Strieška Nevidzany, 83 Rizling vlašský  
zlato 20 86,33 Albín Páleník Nemčiňany Rizling vlašský akostné
zlato 24 85,60 H2G s.r.o. Čierne Kľačany Rizling vlašský suché, NZ, r. 2013
zlato 32 85,60 Ing. Milan Švec, PhD. Čierne Kľačany Rizling vlašský r. 2013
zlato 13 85,30 Jozef Švec Nemčiňany, 161 Pesecká leánka  
zlato 27 85,30 Ing. Milan Švec, PhD. Čierne Kľačany Rizling vlašský NZ
zlato 3 85,00 Ing.Ján Valkovič Tekovske Nemce, 224 Dunaj  
zlato 12 85,00 Ján Bahýl Nemčiňany, 299 Rizling vlašský  
zlato 19 85,00 Albín Páleník Nemčiňany Veltlin zelený akostné

striebro 21 84,60 H2G s.r.o. Čierne Kľačany Sauvignon suché, kab. r. 2013
striebro 25 83,66 Tibor Bujalko Horný Ohaj Svätovavrinecké  
striebro 28 83,66 Ing. Milan Švec, PhD. Čierne Kľačany Rizling vlašský  
striebro 8 82,30 Daniel Strieška Nevidzany, 255 André - rosé  
striebro 23 81,66 H2G s.r.o. Čierne Kľačany Frankovka modrá suché, NZ, r. 2012
striebro 16 80,66 František Krčmár Nevidzany, 64 André  
bronz 1 79,30 Dušan Krčmár Nevidzany, 235 Rizling vlašský  
bronz 17 78,00 František Krčmár Nevidzany, 64 Zmes biela  

 29 76,66 Ing. Bohumír Šabík Červený Hrádok, 30 Rizling vlašský  
 6 75,30 Marián Varga Nevidzany, 163 Rizling vlašský  
 2 74,66 Dušan Krčmár Nevidzany, 235 Veltlin zelený  
 5 74,66 Jozef Valkovič M. Vozokany, 88 Veltlin zelený polosuché
 26 74,60 Tibor Bujalko Horný Ohaj Zmes biela  
 4 74,33 Jozef Valkovič M. Vozokany, 88 Frankovka modrá polosuché
 18 73,00 Anton Šabík Nevidzany, 172 Rizling vlašský  
 31 71,00 Teodor Šabík Červený Hrádok Zmes biela  
 30 65,00 Teodor Šabík Červený Hrádok André-rosé  

Degustácia vín mikroregiónu
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né dni o Programe rozvoja vidieka SR 
v každej obci mikroregiónu, navštívili 
sme viaceré miestne akčné skupiny, 
s ktorými sme mohli porovnať zrealizo-
vané projekty  a vymenili si skúsenosti. 
Tiež sme spracovali informačnú brožúr-
ku o zrealizovaných projektoch a bo-
lo vytvorené webové sídlo združenia, 
vďaka ktorému sa prezentujú výstupy 
projektu širokej verejnosti.

Oba projekty boli zamerané na 
zlepšenie informovanosti obyvateľov 
Mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ 
o Programe rozvoja vidieka SR, o zre-
alizovaných projektoch a o aktivitách 
nášho územia.

Foto a text: AK

Predstavia sa folklórne a spevácke skupiny  
z nášho územia a remeselníci nám  ukážkami  

a tradičnými výrobkami priblížia svoje zručnosti a talent.

Aj tento rok sme pre detičky z mater-
ských škôl mikroregiónu pripravili k ich 
veľkému dňu program. V Starom di-
vadle Karola Spišáka v Nitre sa takmer 

Mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ 
boli schválené žiadosti o nenávratné 
finančné príspevky z Programu rozvoja 
vidieka SR. Prostredníctvom Osi 4 LEA-
DER, Opatrenia č. 3.3 Vzdelávanie a in-
formovanie sme v tomto roku ukončili 
dva projekty. 

Pod názvom prvého projektu Infor-
mačný film o území a webové sídlo 
združenia - zvýšenie informovanosti 
o Mikroregióne "Požitavie - Široči-
na" boli zrealizované aktivity, ktorých 
cieľom bolo spracovanie pôsobivého 
informačného filmu predstavením úze-
mia a aktivít realizovaných v ňom a vy-
tvorenie webového sídla Mikroregiónu 
„Požitavie- Širočina – záujmového zdru-
ženia obcí pre cestovný ruch“.

Aktivít druhého projektu pod názvom 
Zlepšenie informovanosti obyvate-
ľov mikroregiónu "Požitavie - Širo-
čina" o Programe rozvoja vidieka SR 
2007-2013 a o Osi 4 LEADER bolo via-
cej. Zrealizovali sme informačné semi-
náre o projektoch z územia, informač-

Mikroregión „Požitavie – Širočina“ a obec Volkovce

Vás srdečne pozývajú na

5. ročník
Kultúrneho festivalu Mikroregiónu „Požitavie – Širočina“,

ktorý sa uskutoční 

25. júla 2015 so začiatkom o 15.00 hod.
na futbalovom ihrisku v obci Volkovce.
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štvrťročne. Grafika a Tlač: SB PRESS s.r.o. Továrenská 210, 935 28 Tlmače, e-mail: sbpress@sbpress.sk • Mobil:
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Zrealizované projekty

Pozvánka

Tohtoročný Medzinárodný deň žien 
sme oslávili 10. apríla návštevou diva-
delného predstavenia „Tisícročná včela“ 
v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Zúčast-

Medzinárodný deň žien
nili sa ho ženy pracujúce na obecných 
úradoch mikroregiónu, ktorým sme tou-
to cestou chceli vyjadriť vďaku, nielen za 
ich prácu v obci, ale i pre mikroregión.

Oslavovali sme Medzinárodný deň detí
300 detí zúčastnilo divadelného pred-
stavenia O psíčkovi a mačičke. Roz-
právka sa im veľmi páčila, čo dali najavo 
svojim aktívnym zapájaním sa do deja. 



6 7

Účinkovanie FSk ČARAČAN

Spoločenská 
kronika

Navždy nás opustili

Srdečne
blahoželáme!    

www.caradice.sk

Čaradice

Pri príležitosti mesiaca 
knihy a narodenín význam-
ného detského rozprávkara 
H. CH. Andersena, sa na na-
šej škole v Čaradiciach kona-
la dňa 27. 3. 2015 po prvý raz 
Andersenova noc. Čo všetko 
sa počas tejto noci v škole 
odohrávalo? Bolo toho ne-
úrekom a dala by sa o tom 
napísať rozprávka, nie taká 
slávna ako mnohé z pera 
dánskeho rozprávkara, ale 
o to viac prežívaná. Najprv 
sme s deťmi navštívili obec-
nú knižnicu, kde  sa  dozve-
deli veľa nových informá-
cií, po presune do priestorov 
školy deti súťažili, preverili si 
svoje vedomosti a zručnosti 
v literárnych kvízoch, hľada-
li schované poklady, hádali 
názvy rozprávok, pozerali 
rozprávky na interaktívnej 
tabuli. O večerné a ranné 

občerstvenie sa postarali 
pedagógovia a deti našli 
na stoloch rôzne dobroty. 
Večierka bola neskôr, pred-
sa to bol neobvyklý večer. 
Deti sa ukladali na spánok 
do svojich postieľok šťastné 
a v očakávaní rozprávko-

Narodili sa
Timotej Števlík 

č. d. 225

V stredu 17. 6. 2015 po svätej omši sa farníci z Čaradíc 
lúčili s pánom farárom Mgr. Eduardom Janíčkom, ktorý 
po sedem mesačnom pôsobení odchádza na iné pôso-
bisko. Za všetkú prácu mu vyslovujeme veľké ďakujeme 
a v ďalšom pôsobisku prajeme veľa zdravia, duchovnej 
lásky a nech ho ochraňuje naša matka, Panna Mária.

Naši členovia FSk ČARAČAN sa zúčastnili na 5. ročníku 
Folklórnych slávností pod Kamencom, ktorý sa konal dňa 7. 
júna v obci Machulince. V programe sa okrem našej folkl. sku-
piny predstavili domáci FS Kamenec a Dychová hudba, FS 
Očovan z Očovej, Tribečskí heligonkári a Terchovská muzika.

K poslednému mesiacu školského roka už neodmysliteľ-
ne patrí aj rozlúčka s predškolákmi. Na začiatku všetkých 
rozveselil šašo, so svojim  srandovným programom. Po 
ňom sa predviedli deti, ktoré sa tiež nenechali zahanbiť. Po 
pestrom programe si všetci pochutnali na chutnej torte.

V sobotu 14. júna nám popoludnie spríjemnili naši diva-
delníci. Tento krát si nacvičili hru od Ferka Urbánka Strídža 
spod hája. Hra mala tri dejstvá – prvé sa odohrávalo na 
lúke pri hrabaní sena, druhé v lese a tretie bolo oslavou 
žatvy, tak na javisku nechýbali dekorácie a vence z kláskov 
a kvetov. Celkovo sa predstavilo 20 účinkujúcich rôzneho 
vekového zloženia. Na záver naši herci zožali zaslúžený po-
tlesk, po ktorom si spolu zaspievali a zatancovali.

Máj – mesiac lásky, ktorá má rôzne podo-
by. Tou najväčšou a najčistejšou láskou je lás-
ka k matke, k starej mame... Poďakovanie za 
ich lásku, starostlivosť vyjadrili deti z MŠ a ZŠ 
v kultúrnom programe, ktorý sa uskutočnil 
3. mája 2015 v kultúrnom dome. Ako súčasť 

Aj v tomto roku patril 30. apríl v našej obci stavaniu 
mája. Priestranstvo detského ihriska, kde sa máj staval 
po prvý krát zaujali mladí rodičia, starí rodičia, mládež, 
ktorých privábili ich účinkujúce ratolesti a rituál sadenia 
mája. Keď nadišla tá správna chvíľa, všetky deti sa chytili 
do zdobenia mája. Vymašľovaný máj potom naši zručný 
chlapi osadili, deti s pani učiteľkami si pri máji zaspievali, 
zatancovali a všetci sa tešili jeho kráse.

Andersenova noc

vých sníčkov. Tak ako každá 
rozprávka má dobrý koniec 
aj Andersenova noc dopadla 
rozprávkovo - plná dojmov, 
emócií, zážitkov a spomie-
nok. Už teraz sa deti tešia na 
Andersenovu noc v ďalšom 
školskom roku.

Deň matiek
programu nechýbalo už tradičné vystúpe-
nie FSk ČARAČAN. Deti a žiaci z našej školy 
pripravili pod vedením vyučujúcich pestrý 
program plný básní, spevu a tanca. Na záver 
rozdali všetky deti svojim mamičkám darček 
a vyjadrili im svoju úctu a poďakovanie.

Ján Bagala ml. 
č. d. 253

Divadeľné popoludnie

Stavanie mája

Rozlúčka s pánom farárom

Ďakujem Ti škôlka milá, veľa si ma naučila...

Jubilanti

60. roční
Marián Chlebničan 

č. 168
Eva Chlebničanová 

č. 168
Jozef Kováč č. 85

65. roční
Ľudmila Káčerová č. 169

70. roční
Františka Ivanová č. 248
Ľudovít Matejov č. 243
Vasil Nikolov Ing. č. 31

75. roční
Anna Kútiková č. 222

Stanislav Uličný č. 254

80. roční
Ján Bonk č. 161

Angela Eržinová č. 242
Anna Kašubová č. 224

85. roční
Jozef Kašuba č. 224
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Spoločenská 
kronika
Narodili sa:

Tatiana Studená, 
Choča č. 86

Lea Drahovská, 
Choča č. 99

Povedali si „ÁNO“:
Jozef Tarkay, 
Choča č.102 

a Mária Adamčíková, 
Nitra

Viktor Havran, 
Choča č.11 

a Katarína Herdová, 
V. Chrášťany 311

Srdečne
blahoželáme!    

www.obecchoca.sk

Choča

 V mesiaci apríl sa členovia nášho Po-
ľovného združenia – DOLINKY rozhodli 
pre chvályhodný čin hodný nasledova-
nia. Dobrovoľne vyčistili časť chotára 
od „rôznorodého“ odpadu. Zostáva len 
veriť, že  „poriadkumilovný občan“ opäť 
nebude doma upratovať a nezaplní svo-
jím odpadom všetko na vôkol.

„Starostka obce týmto vyjadruje poďa-
kovanie všetkým členom Poľovného zdru-

Mesiac Máj – lásky čas sa 
v našej obci niesol v zna-
mení niekoľkých akcií: Ešte 
v podvečer 30. apríla 2015 
mládenci – tak ako každý 
rok, postavili dievkam vy-
sokánsky máj. Atmosféru 
spríjemnil svojimi piesňami 
FS Chočanka a tiež k dobrej 
nálade prispelo aj malé ob-
čerstvenie.

9. mája 2015 v predvečer 
Dňa matiek sa v našom 
kulturáku predstavili mla-
dučkí ochotníci z Volkoviec 
s  predstavením divadel-
nej hry od Ferka Urbánka 
– „Kríž pod lipami.“

10. mája 2015 sme oslá-
vili Deň matiek kultúrnym 
programom v podaní detí 
z Materskej školy Choča 
a FS Vrábeľanka, ktorý pre 
neutíchajúci potlesk nie-
koľko piesní aj pridal. 

  Na záver školského roka opäť naši škôlkári spolu 
s rodičmi vyrazili do sveta. Po vlaňajšej Budapešti 
to tento rok bola Viedeň s prekrásnymi záhradami 
v Schönnbrune a zaujímavou ZOO. Samozrejme ces-
tou tam sme sa zastavili v Kittsee v známej čokolá-
dovni a „okoštovali“ sme množstvo čokoládových 
výrobkov. Výlet sa opäť vydaril a už sa tešíme na ten 
ďalší, ktorý pani riaditeľka vymyslí. ĎAKUJEME!!

V mesiaci apríl sme v ob-
ci ukončili realizáciu troch 
projektov:

V zmysle Programu 
rozvoja vidieka SR 2007 
– 2013, OS 4, v rámci Ob-
novy a rozvoja obcí sa 
realizoval projekt „Revi-
talizácia priestoru pred 
Obecným úradom v obci 
Choča.“ Hodnota projektu 
predstavuje sumu 20 000,- 
€. Výška oprávnených vý-
davkov v sume 15 000,- € 
bude obci v priebehu roka 
refundovaná, rovnako aj 
DPH. Spolufinanco-
vanie vo výške 
1 000,- € obec 
hradí z rozpočtu.

Ďalšie dva pro-
jekty: „Zateple-

16. mája 2015 sa konal 
v poradí už 12. Chočiansky 
majáles. Výborná atmosféra, 
príjemní ľudia, živá hudba a 
„Mariankova harmonika“ 
spôsobili, že sa nám ani do-
mov nechcelo ísť.

22. mája 2015 zasadali 
poslanci obecného zastu-
piteľstva. Jedným z dôleži-
tých bodov programu bola 
voľba hlavného kontrolóra 
obce. Verejným hlasova-
ním poslanci OZ jedno-
hlasne vybrali za hlavnú 
kontrolórku obce pani He-
lenu Halmovskú, ktorá túto 
funkciu začala vy-
konávať od 1. júna 
2015.

31. mája 2015 
– v túto nedeľu 
sa v obecných 
priestoroch stre-
tli odborníci na 

víno a v štyroch komisiách 
hodnotili vzorky vín z Po-
žitavského regiónu. Tento 
rok degustačné komisie 
hodnotili 213 vzoriek. Za 
najlepšie chočianske víno 
bol vyhodnotený Rizling 
vlašský – pestovateľ Ing. 
Michal Králik. Následne  
6. júna 2015 o 16.00 hod. sa 
v Kultúrnom dome Choča 
konal 17.  ročník Požitavskej 
výstavy vín, samozrejme 
spojený s ochutnávkou.

-  Tento ročník sa ukázal 
ako veľmi dobre pripravený 
za čo patrí organizátorom 
pochvala a úprimné poďa-
kovanie.

Poľovníci upratovali chotár
ženia –DOLINKY, ktorí takto prispeli k zve-
ľadeniu životného prostredia!  VĎAKA!“

Májové akcie v našej obci

Chočania vo Viedni

Informácie o ukončených projektoch
nie obvodového plášťa 
Obecného úradu Cho-
ča“ a  „Výmena okien 
a dverí v MŠ Choča,“ 
boli zrealizované vďaka 
dotácie z Enviromentál-
neho fondu. Hodnota 
diela predstavuje sumu 
71 989,92 €. Dotácia bola 
poskytnutá na oba pro-
jekty vo výške 68 105,42. 
Obec sa podie-
lala 5 % spolufi-
nancovaním vo 
výške 3 584,50.
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Navždy nás opustili

www.nemcinany.eu

Nemčiňany
Stavanie mája

Tradičné „STAVANIE MÁJA“ sa tento 
rok uskutočnilo dňa 30. 4. 2015. Zišla 
sa snáď celá dedina. Celé podujatie sa 
nieslo v príjemnej atmosfére. Dievčatá 
ozdobili stužkami máj a mládenci ho 
potom postavili.

Pri príležitosti Dňa ma-
tiek prišla mamičkám za-
spievať speváčka MISHA, 
vystúpili deti z Materskej 
školy a folklórna skupina 
Nezábudka.  
„Keď v postieľke tíško spin-
kám,
sníva sa mi sen,
v ktorom všade vidím lásku,
či je noc, či deň.
V ňom spoznávam tú zná-

Dňa 8. mája sa u nás v obci uskutočnilo 
pietne zhromaždenie pri príležitosti 70. 
výročia ukončenia II. Svetovej vojny. Na 

zhromaždení sa zúčastnil 
aj poslanec NR SR Mgr. 

Marián Kéry. Polože-
ním venca a zapálením 
sviečok si prítomní uc-
tili pamiatku všetkých, 

ktorí položili svoje životy 
v I. a II. svetovej vojne.

Položenie venca k pomníku padlým

Moja mama má sviatok

Policajti v našej MŠ
Do našej škôlky zavítali páni policajti 

a porozprávali nám o svojej práci. Deti 
si vyskúšali putá, nepriestrelné vesty, 
policajné čiapky a vypočuli si aj policaj-
nú sirénu, z ktorej mali najväčší zážitok.

Na deň detí nás v škôlke navštívila Je-
žibaba, deti sa jej však nezľakli. Vytvorili 
jej krásny medovníkový domček, nau-
čili sa lietať na metle, odvážne súťažili 
a zachránili Janka a Marienku, ktorí im 
priniesli z lesa šťavnaté jahôdky a iné 
maškrty.

Pod záštitou obecného úradu, po-
slancov obce a p. Siklenkovej a p. Pro-
cházkovej sa konala v areáli starej MŠ 
akcia MDD pod názvom Pirátska vý-
prava. Deti mali za úlohu hľadať skry-
tý poklad, ktorý našli nakoniec ukrytý 
v pivnici. Veľké poďakovanie si naozaj 
zaslúžia všetci, ktorí sa podieľali na prí-
prave a priebehu tejto milej akcie.

Náš deň detí

10. 4. 2015 
Helena Porubcová, 
č. 256 vo veku 81 r.

1. 6. 2015 
Július Porubec, č. 256 

vo veku nedožitých 83 r.

Spoločenská 
kronika
Narodili sa
19. 4. 2015

 Jakub Galamboš, 
rodičia 

Jozef a Dana 
Galambošoví, 

č. 170
4. 6. 2015 

Mário Strapko, 
rodičia 

Mário a Adela Strapkoví, 
č. 185

Uzavreli manželstvo
27. 3. 2015 

Adela Raábová, 
rod. Komárová 

a Mário Strapko
15. 5. 2015 

Adriana Klincová 
a Pavel Solmoši

22. 5. 2015 
Ing. Kristína Kramárová 

a Ing. Tomáš Slažák

Srdečne
blahoželáme!    

mu tvár, cítim dotyk dlane,
z náruče ju nepustím, veď 
patrí mojej MAME.“

Táto krásna pieseň bola 
vyvrcholením bohatého 
programu, ktorý si naši 
najmenší pripravili pre 
svoje mamičky na Deň 
matiek. Bol to krásny zá-
žitok plný usmiatych det-
ských očí a dojatých tvárí 
mamičiek.

Náš deň detí

Deň matiek
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Navždy nás opustili

www.nevidzany.ocu.sk

Nevidzany

Uplynulá sezóna 2014/15 pri-
niesla fanúšikom nevidzianskeho 
futbalu veľa radosti. Historické 
„treble“ - hneď tri tímy dokázali 
vyhrať svoje dlhodobé súťaže  
a dva z nich postúpili vyššie.

ŠK NEVIDZANY A
Piata sezóna Nevidzian v I.trie-

de ObFZ Nitra dostala prívlastok 
zlatá. Po jeseni zimovalo „áčko“ 
na treťom mieste so stratou sied-
mich bodov na vedúci Báb. Na 
jar sa futbalistom pod vedením 
trénera Juraja Baláža podarilo 
čosi nevídané. V pätnástich zá-
pasoch nenašli premožiteľa a po 
dvanástich výhrach a troch remí-
zach si už tri kolá pred koncom 
zabezpečili prvenstvo. Spolu s 
posledným jesenným víťazným 
zápasom tak vytvorili unikátnu 
16-zápasovú šnúru bez prehry. 
Počas sezóny sa zrodilo aj via-
cero ďalších udalostí, ktoré stoja 
za spomenutie. Tomáš Bednár 
vsietil všetkých päť gólov ŠK v zá-
pase 2.kola proti Kolíňanom (5:2). 
Jakub Fruni zaznamenal hetrik v 
derby zápase v Žitavanoch (4:3) 
v priebehu devätnástich minút 
prvého polčasu, aby svoj rekord 

o dva týždne v Janíkovciach ešte 
vylepšil. Tentokrát prekonal sú-
perovho gólmana za jedenásť 
minút druhého polčasu a podie-
ľal sa tak na vysokej výhre 6:1. Za 
zmienku stojí, že deň predtým si 
zapísal hetrik aj v drese „béčka“ 
proti Pani, tentokrát potreboval 
na presné zásahy polhodinu. 
Históriu v drese ŠK Nevidzany 
písali: V bránke na jeseň Jozef 
Šútor a na jar Tomáš Oboňa, dva 
zápasy odchytal Tomáš Kiš. V ob-
rane hrali spoľahlivo Matúš Klas, 
Jozef Debnár, Pavel Žigrai, Ma-
rek Solčiansky, od jari Miroslav 
Beňuš. Dôležitým hráčom stre-
du zálohy bol skúsený Martin 
Nozdrovický, víťazné góly strieľal 
Marek Sperka, na krídlach robili 
súperom problémy rýchlosťou 
a futbalovým umením Tomáš 
Londák, Peter Záhorský, Ľuboš 
Kliman. Jesenným strelcom bol 
Tomáš Bednár, na jar prevzal 
štafetu Jakub Fruni. Tímu pomo-
hol v ťažkých zápasoch v Bábe, 
Janíkovciach či Nitrianskych Hrn-
čiarovciach aj tréner dorastencov 
Peter Drahoš, z jeho zverencov 
si najviac štartov pripísal Martin 

Fröhlich, šancu dostali aj Jozef 
Strieška, Patrik Klas a Richard Krč-
már. Tréner Juraj Baláž si obliekol 
dres v ťažkom jesennom zápase 
v Ivanke pri Nitre, z B-tímu po-
mohli Marcel Mladý, Matej Varga, 
Michal Strieška, Dušan Krčmár, 
Maroš Krčmár a Radomír Marko.  
V jesennej časti boli v kádri aj 
Martin Bednár, Filip Kinček, Pe-
ter Ducký a Pavel Kliman. Tréner 
Juraj Baláž, vedúci tímu Jozef 
Demeš.

ŠK NEVIDZANY B
Po roku fungovania oslavovali 

aj „béčkari“. Remízový kráľ súťaže 
zapol rovnako ako A-tím naplno 
na jar. Kvôli zlému stavu ihriska 
odohral najskôr sedem zápasov 
iba u súperov a z výnimkou Ladíc 
viezol odvšadiaľ minimálne bod. 
Cenná bola výhra 3:0 na ihrisku 
Neveríc v 19.kole. Počnúc 21.ko-
lom prišla osemzápasová víťazná 
séria vrátane priameho súboja  
o prvé miesto v predposlednom 
kole doma s Novou Vsou nad Ži-
tavou (2:1). Kolo predtým prišla 
rekordná výhra 11:0 nad Neve-
ricami, dva góly strelil 16-ročný 
Jozef Kováč, ktorý rok predtým 

vystrieľal titul žiakom. Káder ŠK 
Nevidzany B tvorili: Tomáš Kiš, 
František Záhorec, Juraj Baláž, 
Michal Strieška, Stanislav Šabík, 
Peter Mikle, Matej Varga, Dušan 
Krčmár, Ladislav Sobol, Jakub 
Fruni, Peter Záhorský, Marcel 
Mladý, Martin Hanták, Maroš Krč-
már, František Krčmár, Jaroslav 
Krčmár, Radomír Marko, Michal 
Krčmár. Na jeseň pomohli tímu 
aj Pavel Kliman, Tomáš Mihalička, 
Juraj Šabík, Peter Kováč a Jakub 
Herc. Z áčka či dorastu sa v zosta-
ve objavili Tomáš Oboňa, Ľuboš 
Kliman, Miroslav Beňuš, Jozef 
Debnár, Pavel Žigrai, Tomáš Bed-
nár, Matúš Klas, Martin Fröhlich, 
Jozef Strieška, Patrik Klas, Richard 
Krčmár, Marco Žilla a Jozef Kováč, 
na jeseň Peter Ducký a Filip Kin-
ček. Najlepším strelcom nielen 
tímu, ale i celej súťaže bol s de-
vätnástimi gólmi Martin Hanták. 
Tréner Pavol Baláž, vedúci tímu 
Stanislav Kičko.

ŠK NEVIDZANY U15 – ŽIACI
Po roku obhájili titul aj žiaci 

Nevidzian. Úspech je o to cen-
nejší, že z minuloročného kádra 
odišlo kvôli veku až deväť hrá-
čov, ktorí patrili medzi opory 
tímu. Partia okolo kapitána Erika 
Krčmár a strelca Radoslava Tatar-
koviča sa pod vedením tréner 
Petra Bajlu dala znovu dokopy a 
o všetkom rozhodla už štyri kolá 
pred koncom. Na konci sezóny si 
žiaci zahrali aj na turnaji všetkých 

víťazov žiackych súťaží o postup 
do 3. ligy. Po semifinálovej výhre 
8:2 nad Vlčanmi prišla finálová 
prehra 1:3 s Veľkým Lapášom. Ká-
der tvorili: Andrej Kocian, Adam 
Tonka, Martin Mihalík, Erik Krč-
már, Dávid Bielik, Martin Kéry, Ja-
kub Matušík, Adam Vaško, Dávid 
Mladý, Erik Tököly, Matúš Boldiš, 
Radoslav Tatarkovič, Peter Ko-
hajda, Filip Berkeš, Alexej Pavlov, 
Lukáš Bogyo, Martin Halanda, Ši-
mon Strieška, Ivan Dukay, Oliver 
Ludva, Denis Kráľ, Bohumír Šabík. 
Tréner Peter Bajla, vedúci tímu 
Radoslav Kéry. 

POĎAKOVANIE

Vedenie ŠK Nevidzany ďakuje 
funkcionárom okolitých klubov 
za pomoc a spoluprácu na kon-
ci sezóny 2013/14 a v uplynulej 
sezóne 2014/15: TJ LEV Veľké 
Vozokany, TJ Družstevník Horný 
Ohaj, AC NOVAN Nová Ves nad 
Žitavou, ŠK Červený Hrádok, FO 
Agrotaj Tajná, ŠK Tesárske Mlyňa-
ny. Poďakovanie patrí aj všetkým 
sponzorom tímu, obecnému úra- 
du a hlavne fanúšikom, ktorí  
v hojnom počte navštevovali zá-
pasy. Veríme, že sa všetci bude-
me stretávať na zápasoch 5. ligy 
na ihrisku v Nevidzanoch.

Ing. Pavol Baláž

Dovoľte aj mne, aby som sa 
pripojila a zablahoželala našim 
chlapcom k úspechu a záro-
veň im poďakovala zo to, že tak 

Mottom tohtoročného dňa matiek, ktoré znelo:

„BOH VYNAŠIEL LÁSKU A DAL JEJ MENO MAMA“

nám naši najmenší pripomenuli čím je mama, 
pre každého jedného z nás. Aj keď je unavená 
a vyčerpaná po všetkej tej namáhavej práci, 
ktorú musí vykonávať. Stále v nej zostáva lás-
ka, ktorou ju Boh obdaroval v čase, keď sa stala 

Dňa 27. marca 2015 uplynulo 70 rokov od oslo-
bodenia našej obce víťaznou sovietskou armádou 
od nemeckých okupantov. Túto skutočnosť sme si 
pripomenuli pri slávnosti stavania mája. Starostka 
obce vo svojom príhovore v krátkosti pripomenu-
la históriu oslobodenia našej obce a vyzdvihla dô-
ležitosť a nenahraditeľnosť mieru aj vzhľadom na 
vojnové konflikty, ktoré v súčasnosti v niektorých 
krajinách sveta prebiehajú.  

Jubilanti:
70 rokov

Jozef Bóna
Boženka Striešková      

75 rokov                       
 Viliam Boldiš

Uzavreli manželstvo
30. 5. 

Michal Krčmár 
a Lenka Škorecová  

mamou, aby ona mohla touto nevyčerpateľnou 
láskou obdarúvať svoje deti.

Historický úspech nevidzianskeho futbalu

23. 3. 
Helena Balková

27. 3. 
Valéria Vargová

22. 5. 
Marta Žigraiová

úspešne reprezentujú našu obec. 
Poďakovanie patrí nielen hrá-
čom, ale celému realizačnému 
tímu športového klubu na čele 
s prezidentom klubu Milanom 
Kramárom, lebo viem koľko svoj-
ho voľného času musia obetovať, 
aby bolo vôbec zabezpečené 
fungovanie klubu. Do ďalšej se-
zóny im želám, aby góly padali 
len do súperovej brány.

Kristína Bónová, 
starostka obce 

Deň matiek
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www.malevozokany.ocu.sk

Malé Vozokany

 

Mesiac
Tetrapaky 

a plasty
Kontajner 1100 l 

- papier
Kontajner 1100 l 

- sklo

Júl 1. 7. 2015 1. 7. 2015 14. 7. 2015

August 5. 8. 2015 5. 8. 2015  -

September 8. 9. 2015 8. 9. 2015 2. 9. 2015

Október 6. 10. 2015 6. 10. 2015  -

November 3. 11. 2015 3. 11. 2015 12. 11. 2015

December 1. 12. 2015 1. 12. 2015  -

Ako každý rok, aj tento sme si príchod 
najkrajšieho mesiaca v roku  pripomenu-
li  postavením mája pre našu obec. Tento 
starý  zvyk nás znovu spojil a v príjemnej 
atmosfére pri dobrom vínku a občerstve-
ní  sme strávili pekný podvečer.

Len pre Teba mamička

Moja milá mamička, 
vždy mi padne slzička, 
keď myšlienky ma napadnú, 
že ty si tam a ja tu. 
Som veľmi rada, 
ako si ma vychovala, 
koľko veľa lásky 
si mi za tie roky dala.
Každý rok k Tvojmu sviatku 
Ti píšem báseň krátku, 
aby si vedela, 
že som s láskou na Teba myslela. 
Ďakujem za všetko!

Okresná organizácia Jednoty dô-
chodcov organizovala dňa 17. júna 
2015 v obci Čierne Kľačany „5. Okres-
né športové hry seniorov 2015“. Tejto 
milej akcie sa zúčastnili aj zástupcovia 
JD Malé Vozokany. V hode na bas-
ketbalový kôš sa na prvom mieste 
umiestnila pani Anna Hlozáková a v 
hode krúžkom na tyč druhé miesto 
získala pani Mária Valkovičová. 
Všetkým zúčastneným ďakujeme  
a oceneným súťažiacim blahoželáme.

Jubilanti:
75 rokov 

 Ján  Klučiar č. 112
65 rokov 

 Jozef  Šabík č. 59 
Štefan  Valkovič č. 68 
Juraj Zelenák č. 117

60 rokov  
Mária Herdová č. 23

50 rokov 
 Dušan  Hlozák č. 64 
Ľuboš Kliman č. 58 

Elena  Pastierová č. 36

Oznamujeme, že na dvore obecného úradu je umiest-
nený kontajner na zber  použitých  potravinárskych 
olejov a tukov. Tieto môžete odovzdať v uzatvorených 
PVC obaloch (PET fľaše), do uvedenej zbernej nádoby 
počas pracovnej doby obecného úradu.

Stavanie mája

Deň matiek

Helena Oboňová, 
č. 53

Zber použitých olejov a tukov 

Harmonogram vývozov separovaného 
odpadu na II. polrok 2015

Športový deň našich seniorov

Všetkým mamám a sta-
rým mamám zneli druhú 
májovú nedeľu veršíky  
a priania k ich sviatku aj  
v našej obci. 

V kultúrnom programe 
vystúpili deti z materskej 
školy a o príjemnú atmo-
sféru a veselú náladu sa 
postarala hudobná sku-
pina „Veselí chlapci“ z Te-
sárskych Mlynian. 
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Červený Hrádok
www.cervenyhradok.sk

Rímskokatolícky farský úrad v Nevidzanoch 
v spolupráci s Obcou Červený Hrádok pripravu-
je nultý ročník farského festivalu tento rok v Obci 
Červený Hrádok. 

Podujatie sa uskutoční 
1. augusta 2015 v centrálnom parku  

so začiatkom o 15.00 hod. 

Bližší program bude publikovaný 
prostredníctvom MR v priebehu mesiaca júl. 

Všetkých čo najsrdečnejšie 
pozývame.                                                                 

Občania obce si položením spomien-
kového venca k pamätníku uctili obete 
2. sv. vojny a zároveň si pripomenuli 70 
rokov od ukončenia tohto historického 
obdobia v našich dejinách.

Narodili sa: 
10. 5. 2015
Max Segíň,  

rodičia Petra Šabíková 
a Tomáš Segíň

Uzavreli manželstvo:
25. 4. 2015

Dominik Füle 
a Andrea Blaškovičová 

Kladenie venca 
– koniec 2. sv. vojny – 70 rokov

Stavanie mája 

Deň matiek

Pozvanie 
na farský festival

Deň detí je už za nami. Obecný úrad 
pripravil piatkové popoludnie plné rôz-
nych akcií v priestoroch ihriska a par-
číka. Tu boli rozmiestnené stanovištia 
s rôznymi súťažami, pri ktorých si deti 
nielen zasúťažili ale sa aj zabavili. Sú-
časťou popoludnia bola aj návšteva ha-

Deň detí
sičov zo ZM, deti si mohli pozrieť akčné 
ukážky práce hasičov. Technikou boli 
očarené. Fotografovaniu pri veľkom 
hasičskom aute nemalo konca. Nechý-
balo ani maľovanie na tvár a zábava pri 
hudbe. Deti boli ponúknuté špeciálne 
pripravenými špekačkami, ktoré im 
mimoriadne chutili, limonádou a zmrz-
linou. Trošku unavené ale šťastné sa 
v predvečerných hodinách vrátili do-
mov s pocitom príjemne prežitého po-
poludnia.

V MŠ sa deti rozlúčili s budúcimi pr-
vákmi. Do školských lavíc od septem-
bra zasadnú Davidko, Marek, Martin-
ka, Lenka, Adriánko, Janko a Marcelko. 
Nech sa im v škole darí! 
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www.tajna.sk

Tajná
Jubilanti 

70 rokov
Marián Schiller

60 rokov
Mária Maderková

Ladislav Jókay
80 rokov

Mária Zuzulová

Z kultúrnej činnosti apríl – jún 2015 vyberáme:

Tak ako každoročne aj tento rok naša 
obec pripravila tradičné stavanie mája pri 
kultúrnom dome. Naši najmenší s rados-
ťou zdobili strom stužkami. O občerstvenie 
bolo postarané: Lesnou urbárskou spoloč-
nosťou Tajná a obcou Tajná. Po postavení 

mája a dob-
rom guláši 
pokračova-
la opekačka 
za tónov re-
produkova-
nej hudby.

Dňa 17. mája 2015 sa v našej obci kona-
li oslavy Dňa matiek. Slávnostným prího-
vorom sa prihovorila matkám, babkám, 
prababkám starostka obce Gabriela Šple-
hová. S kultúrnym programom vystúpili 
deti z obce a bývalého Detského domo-
va Tajná, ktoré pripravili A. Černáková, 
Michaela Václavová a Zlatica Slamková. 
Na záver bola každá matka obdarovaná 
malým srdiečkom.   

1. júna 2015 naše deti z Materskej školy 
v rámci Mikroregiónu Požitavie – Širočina 
navštívili bábkové divadlo, kde im herci 
zahrali predstavenie o Psíčkovi a Mačičke. 
Pred predstavením sa deti zahrali v detskom 
centre v Mlynoch. Na druhý deň oslava po-
kračovala na dvore Materskej školy. Deti boli 
obdarované hračkami a sladkosťami. 

Aj v druhom polroku šk. r. 2014/2015 
sa naše deti veľa naučili, zažili veľa zába-
vy a zážitkov. Zúčastnili sme sa divadel-
ného predstavenia Deti – deťom v cen-
tre Junior v Leviciach. V rámci spoluprá-
ci s MŠ Horný Oháj sme zažili úžasnú 
Klauniádu. Exkurzia v Hasičskom zbore 
vo Vrábľoch nás nie len veľa naučila, ale 
aj príjemne osviežila. Na záver šk. r. sa 
rozlúčime s dvomi predškolákmi. Sam-
kovi Šabíkovi a Tomáškovi Olekšákovi 
p r a j e m e 
v  š k o -
l e  v e ľ a 
úspechov 
a veľa no-
vých ka-
marátov.

Dňa 3.  júna 2015 sa v obci uskutočni-
la slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela 

a krvi. Po svätej 
omši, ktorú slúžil 
kňaz Ladislav 
Kováč sa kona-
la eucharistická 
procesia. Ďaku-
jeme všetkým, 
ktor í  pr ispel i 
k výzdobe. 

Dňa 11. mája 2015 nás vo veku 78 rokov nečakane 
opustil bývalý starosta obce Peter Tóth.

Na poslednej ceste zomrelého prišli odprevadiť 
okrem blízkej a vzdialenej rodiny, jeho kolegovia 
z predchádzajúcich zamestnaní – Tesla Vráble, býva-
lí a súčasní starostovia obcí, členovia Poľovníckeho 
združenie so sídlom v Telinciach a ostatní susedia, 
a známi z našej obce a blízkeho okolia.  

Vďaka mu patrí za prácu odvedenú v prospech 
našej obce za dve volebné obdobia r. 1995 – 2002, 
kedy pracoval ako starosta našej obce. 

     Česť jeho pamiatke!

Ľudovít Hajduch,
 vo veku 64 rokov

Peter Tóth,
 vo veku 78 rokov

Tretia kapitola nohejba-
lového turnaja o putovný 
pohár primátora mesta 
Vráble sa písala poslednú 
májovú horúcu sobotu. 
Dejiskom bola netradič-
ne obec Tajná, kde má 

svoje domáce prostredie 
práve Nohejbalový klub 
Vráble (kvôli ihrisku, kde 
zvyknú nohejbalisti aj 
trénovať). Turnaj sláv-
nostne otvoril primátor 
Tibor Tóth, ktorý zaželal 
všetkým súťažiacim prí-
jemný športový deň, na 
konci ktorého sa z víťaz-
stva bude môcť tešiť len 
jeden tím. Turnaja sa zú-
častnilo osem mužstiev: 
Vinodol, Levice, V. Ďur 
– Kakavká,  Č. Hrádok, Č. 
Hrádok – Krčma, Tajná 
a Vráble, ktoré boli roz-
delené do dvoch skupín. 
Najlepší dvaja z každej 
skupiny sa potom stretli 
v boji o medaily krížo-
vým spôsobom. Víťazom 
turnaja a držiteľom pu-
tovného pohára sa sta-

Nohejbalový turnaj
lo mužstvo NK Vinodol, 
ktoré vo finále porazilo V.
Ďur – Kakavká 2:0.  V boji 
o tretie miesto podľahli 
usporiadatelia z Vrábeľ 
Leviciam 2:1. Ceny najlep-
ším odovzdali starostka 

obce Tajná Gabrie- 
la Šplehová a po-
slanec obecného 
zastupiteľstva Ján 
Stano. O občerstve-
nie sa postaral Jozef 
Urge (JOSI) za čo mu 
úprimne ďakujeme. 
Naša vďaka patrí aj 
všetkým zúčastne-

ným hráčom za bohatý 
športový zážitok. Celý 
turnaj sa niesol v príjem-
nom priateľskom duchu. 
Počas leta sú na progra-
me ďalšie turnaje, tento 
krát u našich priateľov 
a zároveň súperoch.

Posledná rozlúčka 
s bývalým starostom

Stavanie mája Deň matiek

Materská škola

Slávnosť Najsvätejšieho 
Kristovho tela a krvi

Deň detí
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www.novavesnadzitavou.ocu.sk

Nová Ves nad Žitavou
Kompletné zateple-

nie budovy MŠ. V pr-
vých mesiacoch tohto 
roku obec pristúpila k za-
tepleniu strechy a obvo-
dového plášťa budovy 
MŠ. Takmer 45 ročná bu-

Dňa 20. mája 2015 nás vo veku 
87 rokov opustil vdp. kanonik Vin-
cent Máder. Posledná rozlúčka so 
zosnulým bola 23. 5. 2015 v kosto-
le sv. Tomáša Becketa v Novej Vsi 
nad Žitavou. V našej farnosti pô-
sobil dlhých 59 rokov. Počas jeho 
pastorácie spoznal naše rodiny, celé generácie 
„svojich“ veriacich, celebroval veľký počet svätých 
omší. Žil naplno pre svoju prácu, pre svoju farnosť 
a pre svojho Pána Ježiša, ktorého miloval a ktoré-
mu slúžil. Rezonuje v nás hlboký smútok, veď toľ-
ké roky bol súčasťou pulzovania našej obce. Vyslo-
vujeme posledné zbohom a úprimné ďakujeme!

Naši jubilanti:
60 rokov

Michal Záhorský
Ivan Matuška

Katarína Jókaiová
Valéria Studená

Mária Majerčíková
Alena Studená

70 rokov
Anna Ščibrániová
Anna Daumeová

80 rokov
Ján Kováč

Štefan Kunkel
Mária Záhorská

Narodení:
Šimon Kramár

Urban Drienovský
Štefan Kováč

vdp. kanonik Vincent 
Máder

Veronika Balogová

Posledná rozlúčka 
s vdp. kanonikom Vincentom Máderom

Kultúrno-spoločenské aktivity
Na stavanie mája sme sa zišli v podvečer 30. apríla 

v centre obce. Slávnosť otvorila starostka obce. Žia-
ci zo ZŠ prispeli ľudovými tancami a piesňami, a po 
nich vystúpil folklórny súbor Čeľaďania z Čeľadíc  
s  pásmom májových zvykov a piesní. Po ozdobení 
vrcholca, muži postavili obecný máj. Slnečné popo-
ludnie sme ukončili malým občerstvením. 

Deti z MŠ a žiaci zo ZŠ poďakovali svojim mamám  
na slávnostnej akadémii usporiadanej ku Dňu ma-
tiek. Vďaka patrí pedagógom za ich úsilie pri nacvičo-
vaní pestrého programu. 

14. mája prišlo 58 dob-
rovoľných darcov darovať 
najvzácnejšiu tekutina do 
Domu kultúry. Obecnú 
kvapku krvi už siedmy 
krát organizoval obecný 
úrad. Potešiteľný je fakt, 
že počet dobrovoľníkov sa 
každoročne zvyšuje a to 
aj u prvodarcov. Ďakuje-
me všetkým za ušľachtilú 
pomoc pre chorých!

Prechádzka rozprávko-
vým lesom, zvieracia farma, 
vozenie na koči, lukostreľ-
ba, súťaže, ukážky práce  
hasičov a policajtov, sladké 
odmeny a dobrá nálada- to 
všetko čakalo malých i veľkých 
návštevníkov 14. júna 2015 v športo-
vom areáli AC NOVAN. Toto športovo-
-zábavné popoludnie obec pripravila 
pri príležitosti Dňa detí a Dňa otcov. 
Popoludnie sme zavŕšili posledným 
majstrovským zápasom našich futba-
listov,  ktorí postúpili do vyššej súťaže. 
Gratulujeme!

Investičné aktivity
dova vykazovala značné 
energické straty a bola 
potrebná rekonštrukcia. 
Obec financovala pro-
jekt z vlastných zdrojov 
a z finančného príspevku
spoločnosti Slovenské 

elektrárne, a.s. z 2% 
z dane. Zateple-

ním sa zlepši-
la energetic-
ká hospodár-

nosť budovy MŠ, čo bude 
viesť k úspore  obecných 
financií a k väčšiemu
komfortu pre naše deti.
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www.slepcany.sk

Slepčany
 marec – jún 2015

Narodili sa: 
24. 3. 2015 

Adam Páleník

Manželstvo uzavreli:
25. 4. 2015 

Ing. Mário Godál 
a Renáta Šeböková

23. 5. 2015 
Ing. Marek Mladý 

a Katarína Fogadová
6. 6. 2015 

Martin Zachar  
a Michaela Krčmárová

Július Gubo, 
zom. 1. 4. 2015 

Helena Kaizerová, 
zom. 28. 4. 2015
Emília  Balková, 
zom. 28. 4. 2015

S príchodom mája, mesiaca lá-
sky, prichádza k nám aj dávny zvyk 
stavania májov. Mládenci zabezpe-
čili a postavili máj, ktorý pestrofa-
rebnými stuhami vyzdobili  diev-
čatá. Chlapci a dievky v krojoch 
boli ozdobou podujatia a svojim 
spevom a tancom v sprievode dy-
chovej hudby prispeli ku krásnemu 
popoludňajšiemu programu a za-
chovávaniu tradícií v našej obci.

Stavanie mája

V jedno krásne slnečné predpoludnie našu 
školu a škôlku navštívila cirkevná základná 
škola sv. Marka z Nitry. Prišli k nám s predstave-
ním „Pád Jericha“. Vystúpenie žiakov našej ško-
ly i škôlky zaujalo, nakoľko v ňom vystupovali 
deti školy a text bol doprevádzaný piesňami, 
ktoré boli chytľavé a deti ich spievali s nimi. Po 
predstavení sme si spoločne zaspievali rôzne 
detské piesne a ukazovačky. Účinkujúci boli 
odmenení sladkými koláčikmi z našej kuchy-
ne. Prežili sme spoločné umelecké, zábavné 
a priateľské dopoludnie. Na záver ešte spoloč-
né foto „CVAK“.

Detský muzikál aj v našej škole

V rámci osláv MDD usporiadala obec,  
dobrovoľný hasičský zbor a príslušníci  
policajného zboru zo Zlatých Moraviec 
predvádzanie hasičskej a policajnej  
techniky do ktorej sa mohli zapojiť všet-
ky deti. Vyskúšali si jazdu v hasičskom a 
policajnom aute zo zapnutými maják-
mi a spustenou sirénou.  Radosť mali 

Ani sme sa nenazdali, pomaly prišlo 
leto a s ním aj koniec školského roka 
a našim deťom začnú očakávané a vy-
túžené prázdniny. Ešte predtým, ako 
vykročia v ústrety letným dňom, rozlú-
čime sa s našimi kamarátmi – predško-
lákmi. Naši budúci prváčikovia sa rozlú-
čia s materskou školou, v ktorej strávili 
veľa pekných dní. Spoločne sme prežili 
krásne, bezstarostné obdobie plné hier, 
zábav, radosti a pohody. Po prázdninách 
vkročia do „veľkej“ školy, stanú sa z nich 
žiaci, ktorí si budú plniť svoje povinnos-
ti. Na ich miesta pribudnú noví kamaráti, 
pre ktorých sa staneme oporou vo chví-
ľach odlúčenia od rodičov, kedy sa nau-

V nedeľu 26. apríla 
2015 v rodisku arcibis-
kupa – prímasa a miesto 
kráľa Uhorska - Juraja 
Selepčéniho-Pohronca, 
sme zorganizovali spo-
mienkovú slávnosť k 422. 
výročiu jeho narodenia.

Pred svätou omšou sa 

uskutočnil akt kladenia 
venca k pamätnej buste 
Selepčéniho na prieče-
lí kostola. Svätú omšu 
celebroval Mons. ThDr. 
Ladislav Belás, titulárny 
opát kláštora sv. Hypolita 
a kanonik v Nitre. V mene 
veriacich a v mene svo-
jom ho privítal správca 
farnosti Mgr. Ľubor Gál.

 Hold rodákovi  
Po skončení svätej 

omši sa uskutočnilo 
spomienkové matiné.  
V ňom svojimi príspev-
kami prítomným priblí-
žili život a diela veľkého 
predstaviteľa 17. storo-
čia Juraja Selepčéniho 
– Pohronca, Mons.ThDr. 

Ladislav Belás 
- cirkevný his-
torik a riaditeľ 
Diecéznej kniž-
nice v Nitre, his-
torik Dr. Jarolím 
K o p r d a  C S c . 
a Ing. Marián 
Balko. V hu-
d o b n e j  z l ož-
ke s gitarovou 
skladbou baro-

ka spestril podujatie Ja-
kub Šimjak z Nitrianskej 
univerzity.

 Na záver spomienko-
vej  slávnosti sa staros-
ta obce Ing. Ján Határ 
poďakoval Selepčéniho 
spoločnosti za organi-
zovanie tejto spomien-
ky na nášho slávneho 
rodáka.

 Deň detí
deti z udeľovania medailí, ktoré dostali  
za športové výkony. Každé dieťa bolo 
odmenené sladkosťami. Pri hrách a sú-
ťažiach si deti mohli pochutnať na špe-
kačkách ktoré si spolu s rodičmi opeka-
li. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa na 
tejto akcii podieľali a pripravili  deťom 
krásne a dôstojné oslavy ich sviatku.

Hurá prázdniny

čia prvú básničku, či vytvoria vlastnými 
rukami prvé srdiečko k mamičkinmu 
sviatku. V mene kolektívu MŠ prajem de-
ťom a rodičom príjemné prežitie letných 
prázdnin, veľa slnečných dní a aby sme 
sa v septembri zdraví a oddýchnutí opäť 
všetci stretli.

Iveta Ághová, riaditeľka MŠ



24 25

ROZLÚČILI  SME  SA

Srdečne
blahoželáme!    

Spoločenská 
kronika

www.volkovce.sk

Volkovce
Naši jubilanti:

80 rokov
Ľudmila  HASPROVÁ

75 rokov
Irena  KOZOLKOVÁ

Zdeňka  KOMÁROVÁ
Jozef  VRANA

70 rokov
Ondrej  OBROČNÍK

Jozef  DEDÍK

65 rokov
František  KOVÁČ

Emília  MLYNKOVÁ
Janka  KRŠÁKOVÁ

60 rokov
Milan  BALÁŽ

55 rokov
Vladimír  TARKAY

Alžbeta  SOPKOVÁ
Jozef  ZÁHORSKÝ

Zuzana  KRŠÁKOVÁ

50 rokov
Ľubica  VALKOVIČOVÁ
Helena  KOZOLKOVÁ

Július  FRAJKA
Etela ŠAJBOVSKÁ
Klára TARKAIOVÁ

Helena ČERNÁ
Július OBICKÝ

Manželstvo 
uzavreli

Igor KOVÁČ 
 a  Michaela CIGÁŇOVÁ

ZO JDS vo Volkovciach 
zo rg anizov al a  d voj -
dňový výlet do južných 
Čiech. Vo štvrtok, 18. 

júna 34 účastníkov zá-
jazdu navštívilo najprv 
zámok v  Jindřichovom 
Hradci. Potom sa pre-
sunuli približne o 60 km 
na juh do Českých Budě-
jovíc, kde absolvovali 
prehliadku známeho 
pivovaru Budějovický 
Budvar. Prvý deň výletu 
zakončili prehliadkou 
zámku v Hlubokej nad 
Vltavou. 

V piatok, 19. júna sa 

Pri príležitosti Dňa učite-
ľov (28. marca 2015) udeľo-
val minister školstva Juraj 
Draxler v Bratislave učite-
ľom a pracovníkom v škol-
stve z celého Slovenska 
ocenenia za mimoriadne 
úspechy v ich pedagogic-
kej práci. Jednou z oce-
nených bola i obyvateľka 
našej obce Mgr. Anna 
Hasprová pôsobiaca na 
ZŠ Pribinova 1 v Zlatých 
Moravciach, pred tým 
na základnej škole v na-

Oslávili sme ho 
milým vystúpe-
ním detí mater-
skej a základnej 
školy z našej obce 
v kultúrnom dome 
v nedeľu, 10. mája 
2015.

Zábavné popoludnie 
zorganizované pri príle-
žitosti Dňa detí sa konalo 
už tradične vo futbalovom 
areáli v našej obci v sobo-
tu, 6. júna 2015. Pre deti 
boli pripravené atletické 
súťaže, hry, púťové atrak-
cie. Svoju prácu a techniku 
predstavili členovia poli-
cajného zboru aj hasiči.

Ocenenie pre Mgr. Annu Hasprovú 
od ministra Juraja Draxlera za celoživotnú prácu

šej obci. Bola ocenená za 
dlhoročnú pedagogickú 
a riadiacu prácu a dosiah-
nuté výsledky na úseku zá-
kladného školstva a v práci 
s talentovanými deťmi.

Medaily sv. Gorazda ude-
ľujú ministri školstva pri prí-
ležitosti Dňa učiteľov peda-
gógom, školským pracovní-
kom a pracovníkom v iných 
oblastiach spoločenského 
života od roku 1999. Ide 
o najvyšší stupeň ocenenia 
v rezorte školstva. 

Pani magistre srdečne 
blahoželáme a želáme 
ešte veľa úspechov v pro-
fesionálnom ale i v osob-
nom živote.

Deň matiek

Dôchodcovia na výlete v Čechách
presunuli do Českého 
Krumlova, kde sa kaž-
doročne konajú mest-
ské historické slávnosti 

situované do 
obdobia goti-
ky a renesan-
cie „Slavnosti 
pětilisté rùže“. 
Pozreli si his-
torický sprie-
vod, historic-
ký program, 
navštívili his-
torický trh so 

stánkami s dobovým 
tovarom, ako aj ukážky 
historických remesiel. 

MDD
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www.tekovskenemce.sk

Tekovské Nemce
Narodili sa:

Hugo RAJČAN
Marcus VALENT

Gabriel GAŽI

Jubilanti: 
50 rokov

Jozef DRGOŇA
Ľubomír MOLNÁR
Mária  LUKÁČOVÁ

60 rokov 
Ján SIKORIAK

Ľudovít BENČURIK
Melánia TURZOVÁ

Manželstvo uzavreli 

Marek ŠVANČIAR 
a Jana ČAČÍKOVÁ

23. 5. 2015 v Tlmačoch

Slavomír FORGÁČ 
a Andrea PÁLENÍKOVÁ

13. 6. 2015
 v Tekovských Nemciach

Jaroslav KUREK 
a Erika SARKOVÁ

19. 6. 2015 
v Hronskom Beňadiku

8. apríla 2015 sme si pripomenuli 70. 
výročie oslobodenia obce. Oslavy sa za-
čali svätou omšou, ktorá bola obetova-
ná za vojakov padlých v II. svetovej voj-
ne. Po omši sa pozvaní hostia a občania 
premiestnili ku pomníku padlých v II. 
svetovej vojne, kde sa konal samotný 
pietny akt kladenia vencov.

Deň pred 1. májom sme v našej obci už 
tradične  postavili máj. Pekný, vysoký, kto-
rý stužkami ozdobili dievčatá zo ZŠ. O to, 
aby na nás hľadel hrdo a zvysoka, sa po-
starali členovia Dobrovoľného hasičského 
zboru, ktorým pomáhali súci chlapi z obce. 
Pod postaveným májom naše školáčky 
pod vedením učiteľky Magdy Šimegovej 
a za hudobného sprievodu harmonikára 
Jozefa Drgoňu, zaspievali piesne o máji.

V nedeľu 10. mája 2015 sa v  sále kul-
túrneho domu zišli mamičky a staré 
mamy, aby spoločne oslávili svoj svia-
tok.  Program sa začal o 15.00 hodine 
príhovorom žiakov a pána riaditeľa. 
Program odštartovali naši malí škôlkári 
a po nich vystúpili žiaci ZŠ. Po vystúpe-
ní žiaci svoje mamičky a starké obdaro-
vali kvetinou.

29. mája sme v našej škole zorganizovali  futba-
lový turnaj, na ktorom sa zúčastnili obce Tekov-
ské Nemce, Volkovce, Čierne Kľačany a Čaradice. 
Víťazstvo si odniesli žiaci 1. – 4. ročníka z Čiernych 
Kľačian, Volkovce obsadili 2. miesto, na treťom sa 
umiestnili deti z našej obce.

Oslavy dňa detí sa tohto roku niesli  
v duchu olympijských hier. Olympiádu 
otvoril náš spoluobčan Ján Sikoriak. 
Za tónov olympijskej hymny priniesli 
naši športovci olympijský oheň i vlaj-
ku, ktorá bola vztýčená na stožiar. Na-
sledovalo privítanie, slávnostný sľub za 
športovcov i rozhodcov. Olympiáda sa 
vydarila a my sme objavili mnoho ši-
kovných detí, ktoré rady športujú a sú-
ťažia. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí 
sa pričinili o tento skvelý deň.

Tento sviatok sme si pripomenuli  na vini-
ciach pri soche sv. Urbana dňa 14. 5. 2015. 
Po pobožnosti a posvätení viníc nasledova-
la ochutnávka vín, ktorú pripravil Ing. Valko-
vič za pomoci miestnych vinárov. Veríme, že 
patrón vinohradov ochráni naše vinice a o 
rok sa stretneme na II. ročníku ochutnávky. 

V stredu 17. júna 2015 sme sa po sv. omši rozlú-
čili so správcom našej farnosti vdp. Mgr. Eduardom 
Janíčkom. Za jeho kňazskú službu pre veriacich a za 
prácu, ktorú vo farnosti vykonal, mu za všetkých po-
ďakovala starostka obce a popriala mu pevné zdra-
vie a Božie požehnanie na jeho novom pôsobisku. 

Oslavy 70. výročia oslobodenia

Stavanie mája

MDD

Deň matiek

Komisia kultúry, športu a vzde-
lania pripravila na  21. júna 2015 
oslavy dňa otcov, ktoré sa konali 
na futbalovom ihrisku. Šikovnosť 
našich otcov a ich ratolestí preveri-
li jednotlivé súťažné disciplíny. Ot-
com roka 2015 sa stal Jozef Horňák, 
ktorému srdečne blahoželáme. Po 
vyhlásení  výsledkov sa deti do sý-
tosti mohli vyblázniť na nafukova-
com hrade, previezť na koníkoch, 

vyskúšať maľovanie na tvár, zamaškrtiť si na cukrovej vate. 
Pre dospelých bol pripravený vynikajúci guláš, ktorý pripravi-
li členovia Rady rodičov. O príjemnú atmosféru sa postaral DJ 
Gaži. Ďakujeme sponzorom a všetkým, ktorí sa akoukoľvek 
formou zapojili do prípravy, či realizácie tohto podujatia. 

Deň otcov

Rozlúčka so správcom farnosti

Sviatok sv. Urbana 

Futbalový turnaj 
mladších žiakov
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A potom prišlo veľké pre-
kvapenie. Svojou návštevou 
nás poctili páni POLICAJTI. 
Deti sa tešili, že si môžu vy-
skúšať nepriestrelné vesty, 
putá a povoziť sa v „poli-
cajnom aute“.  Všetci  sa  te-
šili z usmiatych tváričiek 
svojich ratolestí. Potom 
nasledovalo občerstvenie 
a vyhodnotenie  v KD.

Ďakujeme Mgr. Stanislavovi Garajovi za 8 rokov kňaz-
ského pôsobenia v našej farnosti. Pre nás bol vzácny jeho 
ľudský prístup ku každému. Neúnavne sa staral o záchra-
nu a dobro našich duší a bol plný úcty ku každému. Jeho 
kňazská činnosť sa u nás skončila 30. júna 2015. Nech ho 
Pán aj naďalej požehnáva, aby v dobrom zdraví a s po-
trebnými milosťami mohol žiť svoj kňazský život.

 V piatok 3. júla 2015 sme v našom kostole privítali  
ThLic. Jaroslava Ondráša, ktorý bol vymenovaný za no-
vého správcu našej farnosti. Želáme mu pevné zdravie, 
trpezlivosť a veľa sily pri vykonávaní kňazskej služby.

www.velkevozokany.sk

Veľké Vozokany

Srdečne
blahoželáme!    

Spoločenská 
kronika

Konečne sú tu tak dlho očakávané letné 
prázdniny. Ale nám to ubehlo, čo poviete? 
Vysvedčenia sú „bezpečne“ odložené a nám 
sa priam ponúka nastávajúcich 62 dní, ktoré 
určite prinesú len hry, zábavu a oddych od 
vysedávania nad učebnicami. Želám Vám 
všetkým krásne letné prázdniny plné slnka 
a užitočného využitia voľného času.

Naši jubilanti:
apríl  -  jún 2015

 90 rokov
Vincent Švarba

 80 rokov
Irena Meňhartová
Tomáš Solčiansky

75 rokov
Michal Bucheň

Jozef Tatarkovič
65 rokov

Anton Švarba
60 rokov

Jozef Laca
Jozef Havetta

50 rokov
Beáta Křeneková

Peter Bajan

 Narodili sa
Hana Balajová

Manželstvo uzavreli
Mgr. Jana Kováčová  
a  Ing. Mário Cigáň  

dňa 27. 6. 2015

Večer pred 1. májom sa u nás na ihris-
ku, tak ako každý rok, staval máj. Nebo-
lo to jednoduché, lebo každý má svojich 
starostí dosť, no predsa sa našla skupinka 
obetavých mládencov, ktorí máj doviezli, 
pripravili a nakoniec i postavili. A tak  nám 
našu dedinu po celý mesiac skrášľoval aj 
vysoký „máj“. Naša  dychovka Vozokanka 
nám zahrala do tanca, deti zo súboru Vo-
zokanček sa predstavili so svojim progra-

mom a nechýbalo ani občerstvenie. Domov 
nešiel nikto smutný ani hladný.

V nedeľu 3. mája 2015 starostka obce 
a Obecné zastupiteľstvo pripravili oslavu ku 
sviatku Dňa matiek. Slávnosť sa konala už 
tradične v našom kultúrnom dome. Na úvod 
sa oslávenkyniam prihovorila starostka obce 
Ing. Justína Pálková, ktorá im úprimne zažela-
la všetko dobré pri ich ťažkej a zodpovednej 
práci, ktorou je výchova detí a starostlivosť 
o rodinu. „Keď siaham do svojej tajnej pamäte, 
pripomínam si najúžasnejší pocit na svete, keď 
som sa stala matkou. Tým sa to všetko len zača-
lo. Skutočný život. Kopa radosti, smiechu, staros-
ti, chorôb a nikdy nekončiacej zodpovednosti. 
Zároveň pochybnosti, či deťom dávam dosť 
lásky, či ich dosť podporujem, či ich správne 
vychovávam…  Či im dosť často hovorím, ako 
ich mám rada a čo na nich obdivujem. Práve 
deti sa stali pre mňa najlepším prostriedkom Navždy nás opustili

Paulína Havettová, 
vo veku 85 rokov
Peter Lipovský,

 vo veku 46 rokov

„Otec je ten, kto Ťa pod-
porí pred mamou, že nao-
zaj robíš to, čo povedala ...“

 V nedeľu 21. júna 2015 
sme vo Veľkých Vozokanoch 
oslavovali veľký sviatok na-
šich najmenších občanov 
a ich oteckov. Stretli sme sa 
v kultúrnom dome, kde si 
spoločne potrápili hlavičky 
pri malom kvíze, po jeho 
skončení sa pre-
sunuli na ihrisko, 
kde pre nich boli 
pripravené súťaže. 

Stavanie mája

Deň matiek
na učenie trpezlivosti. Dávali a dávajú mi mož-
nosť dozrievať s nimi. Na svojich dospelých de-
ťoch obdivujem, ako neznášajú pretvárku, vedia 
sa zastať slabších, ako hľadajú východisko, keď 
sa im nedarí. A ešte pre mnoho iných vecí. Dú-
fam, že si v živote nájdu svoj štvorlístok šťastia. 
Pri výchove svojich detí som pochopila, že byť 
mamou je celoživotný sviatok pre každú ženu. 
Pre mňa, aj pre každú  z Vás. Veď my mamy sme 
tie, ktoré im veria, aj keď ich iní odsúdia. Sme 
tie, ktoré ich milujú, keď všetci nenávidia a pri-
tom sme samé zraniteľné, citlivé a často unave-
né“ povedala okrem iného vo svojom prího-
vore starostka obce. Potom nasledoval milý  
a úsmevný program detí z našej obce. Na zá-
ver slávnosti boli všetky oslávenkyne obdaro-
vané kvetinovým darčekom.

Poďakovanie a privítanie

„Hurá - prázdniny!“

FOTO: J. Pániková, Z. Mihálková

Deň detí a Deň otcov
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Navždy nás opustili

www.tesarskemlynany.sk

Tesárske Mlyňany
Naši jubilanti

50 rokov
Marián Bitara
Roman Jonis

Milan Zigo
Ľubomír Benc
Miroslav Suk

60 rokov
Ladislav Rajtar

Eva Kuťková
70 rokov

Elena Domaniská
Stanislav Palovčík

80 rokov
Anna Valachyová
Estera Pastierová

90 rokov
Luba Solčianska

Narodení:
Alexandra Blahová, 

8. 4. 2015

Sobáše:
Martin Babocký a 

Mgr. Mária Schmidtová, 
2. 5. 2015

Ing. Jana Behulová
a Ing. Dušan Gerčák, 

2. 5. 2015
Marcela Koprdová 

a Ivan Hulala, 
2. 5. 2015

Ing. Zuzana Kuťková 
a Ing. Martin Očadlík, 

16. 5. 2015

Ľudovít Sýkora,  
6. 3. 2015

Ľudmila Povodová, 
8. 4. 2015

Barbora Halmovská, 
21. 4. 2015

Julianna Šimoniková, 
24. 4. 2015

Jozef Solčiansky, 
26. 5. 2015

Vzhľadom k tomu, že v tomto období sa lúčime 
s našim kňazom Mgr. Petrom Kukučkom z dôvodu 

prechodu na iné pôsobisko by sme 
touto formou chceli vyjadriť  naše 
poďakovanie za pastoračnú čin-
nosť, duchovný rozvoj, pozdvih-
nutie cirkevného života v obci ako 
aj za šírenie dobrého mena obce 
a dobrého vzťahu k ľudom – ob-
čanom obce Tesárske Mlyňany. Do 
ďalšej pastoračnej činnosti praje-
me pánovi farárovi veľa úspechov 
a síl pri jeho náročnom poslaní. 

Dňa 30. apríla 2015 sme pripravili pre 
seniorov našej obce večerné posede-
nie, ktorého atmosféru spríjemnili pies-
ne v podaní kapely VV Band a spevác-
keho súboru Vrábľanka. Podujatie také-
hoto typu sa budeme snažiť pripraviť aj  
v nasledujúcom roku a veríme, že všetci,  
ktorí ho podporia svojou účasťou, si od-
nesú len tie najkrajšie spomienky.

V piatok 8. mája nám 
vďaka úspešne poda-
nej žiadosti bolo odo-
vzdané hasičské auto 
Iveco. Kľúče od auto-
mobilu odovzdal sa-
motný minister vnútra  
JUDr. Róbert Kaliňák. 
V súčasnosti je v užíva-
ní nášho dobrovoľného 
hasičského zboru, kto-
rý si za svoju činnosť 
určite zaslúži túto pro-
fesionálnu techniku.

Pri príležitosti dňa matiek sme sláv-
nostne otvorili detské centrum nachá-

Dna 30. 5. 2015 sa v na-
šej obci z iniciatívy Stol-
notenisového oddielu 
ŠK STO Tesárske Mlyňany 
uskutočnil je-
den z piatich 
c e l o s l o v e n -
ských turnajov 
zdravotne zne-
výhodnených 
športovcov v stolnom 
tenise (Prievidza, Nová 
Baňa, Tesárske Mlyňany, 
Bratislava, Ružomberok.) 
Na turnaji sa okrem asis-
tenta reprezentačného 
trénera zúčastnilo aj nie-
koľko reprezentantov. 
Zúčastnení ocenili dobré 
športové podmienky ,po-
hostinnosť i príhovor sta-
rostu obce.  Po kvalitnom 
športovom výkone prisľú-
bili účasť aj v budúcom 
ročníku. STO Tesárske 
Mlyňany týmto počinom 

Večierok seniorov

Odovzdanie hasičského auta

Otvorenie detského centra

zviditeľnilo našu obec 
v rámci tohto športu.        

 Juraj Šabík                    

Poďakovanie

Celoslovenské preteky

dzajúce sa v priestoroch miestneho 
kultúrneho strediska. Tieto priestory 
boli zároveň za prítomnosti starostu 
obce Ing. Štefana Valkoviča a jeho zá-
stupcu p. Františka Poláka posvätené 
pánom farárom Mgr. Petrom Kukuč-
kom. Veríme, že detské centrum ocenia 
hlavne rodičia  v období jesene a zimy, 
kedy ich deti nemajú iné možnosti pre 
svoje aktivity.




