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Dobrovoľní hasiči – história a budúcnosť

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

Decembrové podujatia

Vianočný stolnotenisový turnaj 
žiakov ZŠ Mikroregiónu „Požitavie – Širočina“

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:
Európa investujúca do vidieckych oblastí

Spolufinancované EÚ

Nadnárodný projekt spolupráce „Dobrovoľní 
hasiči – história a budúcnosť“ pokračuje aj v ro-
ku 2015 a smeruje k úspešnému ukončeniu.

Počas druhého marcového víkendu sa na 
našom území stretli dobrovoľní hasiči z MAS 
Región Haná (ČR), MAS Bystřička (ČR) a MAS 
Požitavie – Širočina na ďalšej z aktivít projektu 
„Exkurzia dobrovoľných hasičských zborov“.

V sobotu, 14. marca, navštívili AE Mochovce – 
informačné stredisko Energoland, kde sa dozve-
deli veľa informácií nielen o systéme fungovania 
elektrárne, ale aj o činnosti hasičov pôsobiacich 
v špecifických podmienkach atómového zaria-
denia. Prezentovaná bola technika, zásahy a tiež 
nácvik havarijných situácií. 

Následne navštívili Krajské riaditeľstvo Hasič-
ského a záchranného 
zboru v Nitre a miestne 
hasičské zbrojnice v ob-
ciach Tesárske Mlyňa-
ny, Vieska nad Žitavou, 
Slepčany a Regionálne 
múzeum dobrovoľných 
hasičov v obci Čierne 
Kľačany. 

Po zaujímavých prehliadkach a inšpiratívnych 
výmenách skúseností dobrovoľných a profesio-
nálnych hasičov bola sobotňajšia exkurzia ukon-
čená večerou a priateľským posedením v kultúr-
nom dome v obci Choča, ktoré bolo spestrené 
vystúpením FS Inovec zo Zlatých Moraviec.

S priateľmi z Moravy sme sa rozlúčili v nedeľu, 
15. marca, po ukončení oficiálnej časti progra-
mu.

Novianska adventná remeselná nedeľa
K neopakovateľným predvianočným 

chvíľam prispela Novianska adventná 
remeselná nedeľa, ktorá sa každoročne 
organizuje druhú decembrovú nedeľu 
v Dome kultúry v obci Nová Ves nad 
Žitavou. Veľké množstvo návštevníkov 
prilákalo svojimi zaujímavými 
výrobkami a ukážkami zruč-
ností 49 remeselníkov z mik-
roregiónu a okolia. Zúčast-

není tiež neodolali rozvoniavajúcemu 
punču a vianočným oblátkam.

Tretí ročník Vianočného stolnoteniso-
vého turnaja žiakov ZŠ Mikroregiónu 
„Požitavie – Širočina“ sa uskutočnil 
16. decembra v obci Červený Hrádok. 
Svoj talent ukázali žiaci z 1.-9. ročníka 
základných škôl z obcí Čer-
vený Hrádok, Čierne Kľačany, 
Nová Ves nad Žitavou a Vol-
kovce. Súťažili v štyroch ka-
tegóriách, čoho výsledkom 
boli nasledovné umiestnenia: 
1. miesta: Natália Gajdošová, 
Norbert Švec, Juliana Žigmon-
dová, Radoslav Tatarkovič;  
2. miesta: Mária Čulíková, 

Adam Chren, Natália Fernézová, Mar-
tin Balaj; 3. miesta: Natália Švecová, 
Filip Király, Kristína Ürgeová, Alexej  
Paulov. Výhercom ešte raz blahoželá-
me.
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Vianočný koncert Mikroregiónu „Požitavie – Širočina“
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V Kostole Všetkých svätých v Tekovských 
Nemciach sa v nedeľu, 28. decembra, usku-
točnil tretí ročník Vianočného koncertu 
Mikroregiónu „Požitavie – Širočina“. Vystúpili 
deti, mládež, ale i tí, skôr narodení z nášho 
regiónu. Slovom a piesňou spestrili vianoč-
nú atmosféru Kostolný zbor z Tekovských 
Nemiec, Chrámový zbor pri Kostole sv. Ja-
kuba z Volkoviec, Spevácky súbor Kostola 

Touto cestou sa chceme ešte raz poďakovať všetkým zainteresovaným do 
organizovania a priebehu spomenutých podujatí a veríme, že sa na nich opäť 
stretneme aj v roku 2015. 

sv. Anny z Malých Vozokán, Folklórny súbor 
Chočanka z Choče, Spevácka skupina Kľa-
čianky a Folklórny súbor Širočina z Čiernych 
Kľačian, Folklórny súbor Čaračan z Čaradíc 
a Chrámový zbor Svetlo z Veľkých Vozokán. 
Vianočný koncert bol ukončený spoločne 
zaspievanou piesňou „Tichá noc“ a vianoč-
ným požehnaním, ktoré udelil miestny farár 
vdp.  Eduard Janička.

Vážení čitatelia, oznamujeme 
vám, že dňa 4. decembra 2014 sa na 
zasadnutí Mikroregiónu „Požitavie – 
Širočina“ uskutočnila voľba nového 
štatutárneho zástupcu a podpred-
sedu združenia. 

Nekandidovaním dlhoročnej šta-
tutárnej zástupkyne združenia  Viery 
Ďurčekovej a podpredsedu združe-
nia Jozefa Kováča v komunálnych voľ-
bách 2014 a vyplývajúc zo stanov zdru-
ženia bolo nevyhnutné si zvoliť  spome-
dzi súčasných členov združenia nových 
zástupcov.

Za štatutárnu zástupkyňu bola zvolená 
Ing. Justína Pálková – starostka obce Veľ-
ké Vozokany a za podpredsedníčku zdru-
ženia bola zvolená Ing. Marta Danková 

– starostka obce Nová Ves nad Žitavou.
Touto cestou sa chceme ešte raz po-

ďakovať Viere Ďurčekovej a Jozefovi Ko-
váčovi za ich dlhoročnú záslužnú prácu 
v mikroregióne ako aj Slavomírovi Očov-
skému, za členstvo v združení. Novozvo-
leným zástupkyniam – Ing. Justíne Pálko-
vej a Ing. Marte Dankovej prajeme veľa tr-
pezlivosti a úspechov počas vykonávania 
ich nových funkcií.

Mikroregión „Požitavie – Širočina“ má nových zástupcov

Mílí čitatelia, 
dovoľte mi, aby som sa touto cestou poďakovala mojim kolegom, ktorí doteraz vied-
li Mikroregión Požitavie - Širočina a rozhodli sa užívať si dôchodkový vek. Myslím si, že 
nie je pre Vás ľahké vzdať sa práce, ktorá Vás inšpirovala a bola Vašou súčasťou nielen 
v pracovných hodinách, ale aj v súkromnom živote. Ďakujem Vám za to, že ste mnohé 
naše spoločné myšlienky pomohli zreálniť a podporili nás pri ich tvorbe. Práca môže byť 
deprimujúca, ale môže byť aj veľmi užitočná,  keď si k nej nájdeme vzťah. A Vy ste pôsobili 
tak, že ste svojej práci oddaní a snažíte sa k nej pristupovať ako najlepšie viete.

Verím však, že odchodom do penzie sa naše vzťahy nekončia a že si spolu nájdeme 
čas nielen na spomienky, ktoré sme spolu všetci prežili, ale aj na Vaše usmernenia, cen-
né rady a motiváciu do ďalšej práce. Želám Vám do ďalších rokov pevné zdravie a okolo 
seba ľudí, na ktorých sa môžete vždy spoľahnúť.

Ďakujem svojim kolegom, ktorí mi dali dôveru a zvolili ma do tejto funkcie. Budem 
sa usilovať túto funkciu vykonávať dôkladne a čestne. Priznávam však, že táto zodpo-
vednosť je zaväzujúca. Úspechy a fungovanie nášho združenia vidím predovšetkým  
v súdržnosti, v koordinovaní a v uvedomení si, že len spoluprácou sa dá niečo dosiahnuť.                                                                                          
                                                                                                                     Ing. Justína Pálková,

predsedníčka Mikroregiónu Požitavie Širočina
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Fašiangy v obci vyvrcholili Farským plesom. Zorga-
nizovali ho farský 
úrad a mládež-
nícka organizácia 
Primon. Vysokú 
úroveň plesu oce-
nili všetci prítom-
ní a bavili sa až do 
skorých ranných 
hodín.

Marec – mesiac knihy. Obecná knižnica zorgani-
zovala besedu so slovenskými autorkami románov 

Ruženou. Scherhauferovou 
a Lenou Riečanskou v rámci 
marca - Mesiaca knihy. Hlav-
nou témou besedy boli diela 
spisovateliek, ale prítomné 
dámy sa dozvedeli veľa zau-
jímavostí aj zo života spisova-
teliek. 

www.novavesnadzitavou.ocu.sk

Nová Ves nad Žitavou

Už sa fašiang kráti, už sa nenavráti... 
Táto i ďalšie piesne odzneli vo veselom 
fašiangovom pásme folklórneho súbo-
ru „Čeľaďania“, ktorý vystúpil 8. februára 
v Dome kultúry. Priblížili nám fašiangové 
zvyky na dedine s pochovávaním basy. 
Po ich vystúpení sa predstavilo vyše 50 

Naši jubilanti:
60 rokov

Gabriela Juhásová
Mária Matušková

Peter Zelienka
Ing. Michal Mladý

Ján Šabo
Jozef Koprda

70 rokov
Terézia Kováčová
Terézia Studená

80 rokov
Mária Horváthová

Karol Kováč
Helena Kunská

90 rokov
Albína Kováčová

Narodení:
Teodor Soják

Simona Kuklová
Šimon Mihálov
Nela Urbanová

Nové nájomné byty 8 bytový ná-
jomný dom - B sme skolaudovali v de-
cembri 2014 a v januári 2015 sa už do 
nových dvojizbových bytov sťahovali 
noví nájomníci, ktorým boli byty pride-
lené na základe poradovníka. Bytovka 
je postavená firmou STAMI-STAV s.r.o.
Zlaté Moravce a obec podala žiadosť 
o štátnu podporu na MVDRR a ŠFRB.  
8-bytový nájomný dom B je zrkadlo-
vým obrazom 8-bytového domu A, kto-

Investičné aktivity

Kultúrno-spoločenské aktivity

Spoločné uvítanie nového roku 
2015. Prichádzajúci rok 2015 sme pri-
vítali tradične pred Domom kultúry 
nádherným ohňostrojom, spoločným 
prípitkom a želaním všetkého dobrého 
v nadchádzajúcom roku. 

Počas fašiangového obdobia  sa nám predstavil i diva-
delný súbor „Platan“ z Trávnice divadelnou komé-

diou „ Na Chvoste“. Diva-
delníci  prišli na pozvanie 
svojho rodáka - nášho 
pána farára Ľ. Gála. Obe-
censtvo odmenilo výbor-
né výkony divadelníkov 
búrlivým potleskom.

rý sme dokončili pred rokom. Vedenie 
obce týmto spôsobom pomáha riešiť 
bytovú otázku našim mladým rodinám  
a občanom, ktorí to potrebujú. Novo-
postavené byty spĺňajú najmodernej-
šie štandardy a kritériá. Užívateľom  
prajeme spokojné a bezproblémové 
bývanie.
Rekonštrukčné práce na ZŠ pokra-
čovali výmenou hlavných vchodových 
dverí a bočných dverí. Tiež sa vynovili 
vstupné priestory školy. 

masiek detí z MŠ a ZŠ na obecnom kar-
nevale. Nechýbali fašiangové špeciality 
pre malých i veľkých ako sú šišky, fánky, 
varené vínko a pod. Masky súťažili v nie-
koľkých disciplínach a nakoniec všetky 
boli odmenené sladkosťami. 

Spoločenská 
kronika

Helena Záhorská
Helena Kováčová
Mária Kováčová

Anna Šabová
Terézia Uhrinová
Júlia Gondárová

Ignác Studený

Navždy nás opustili

Srdečne
blahoželáme!    
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www.malevozokany.ocu.sk

Malé Vozokany

Naši jubilanti:
75 rokov 

  Veronika Havettová
60 rokov 

  Jaroslav Ludva 
Rudolf Bachleda

55 rokov   
Michal Švec

50 rokov 
  Mária Klimanová  

Pavel Kemencei  
Milan Ďurček 

               

Písal sa 23. marec 1945, keď v dopo-
ludňajších hodinách sovietske letectvo 
spozorovalo pohyb nemeckého vojska v 
našej obci. Tento deň bol pre obec Malé 
Vozokany takmer osudným. Letecký 
útok sovietskych lietadiel bombardoval 
Nemcov. Všetky bomby neexplodovali 
a tak boli poškodené len hospodárske 
budovy a niektoré príbytky občanov. 
Letecká bomba zasiahla i zadný trakt 
Dolného kaštieľa. Sloboda do nášho 
kraja prišla s príchodom jarných dní v 
noci z 24. na 25. marca 1945. Začala sa 
jedna z najvýznamnejších operácií v 
Československu, bratislavsko – brnen-
ská operácia 2. ukrajinského frontu. 
Vojská generálplukovníka M. S. Šumilo-
va a  generálporučíka I. M. Managarova 
oslobodili viac obcí. Oslobodzovacia ar-
máda sa dostala aj do katastra obce Ve-
rešvár (Červený Hrádok), Nevidzany, Či-
fáre, Nemčiňany  a Malé Vozokany. Dňa 
27. marca 1945 bola oslobodená obec 

Februárové dopoludnie v na-
šej obci spríjemnil fašiangový 
sprievod detí  z 5. až 9. triedy 
zo Základnej školy  s Materskou 
školou v Červenom Hrádku. 
Pestrofarebný sprievod masiek 
sa zastavil pri SpolCentre, kde 
boli pre deti pripravené fašian-
gové dobroty.

Začiatkom roka obec 
zorganizovala stolnote-
nisový turnaj „O putovný 
pohár starostky obce“, 
ktorý sa konal 6. januá-
ra.  Po napínavých due-
loch sa na treťom mies-
te umiestnil Bc. Tomáš 
Šabík (128), na druhom 
mieste skončil Boris 

Obec Malé Vozokany v spolupráci s  vdp. farárom Mgr. 
Stanislavom Garajom zorganizovala farský ples, ktorý sa 
konal v sobotu 7. februára v KD Nemčiňany. Do skorých 
ranných hodín hrala do tanca skupina Q-TY zo Zlatých Mo-
raviec. Výťažok z bohatej tomboly bude použitý pre farský 

Detský letný tábor. Touto 
cestou by sme sa chceli 
poďakovať všetkých, kto-
rí akýmkoľvek spôsobom 
prispeli k zorganizovaniu 
tejto vydarenej akcie. 

Členovia Miestnej 
organizácie Jedno-
ty dôchodcov Malé 
Vozokany  sa dňa 17. 
februára  stretli na vý-
ročnej členskej schôdzi 
v budove SpolCentra. 
Medzi sebou privítali pred-
sedu okresnej organizá-
cie JDS Ing. Petra Lisého, 
predsedníčku JDS Červený 
Hrádok p. Emíliu Kráľovú  
a predsedníčku JDS Veľké 
Vozokany p. Annu Havet-
tovú. Za novú predsedníč-
ku bola zvolená p. Mária 

Verešvár. V tento deň nemecká armáda 
odrážala útoky oslobodzovacej armády 
z dôvodu i strategickému postavenia 
a opevnenia Nemcov. Svoje opevne-
nia, guľometné hniezda, tankové oko-
py a zátarasy mali vybudované medzi 
Verešvárom a Malými Vozokanmi, ako 
i pri škole vo Veľkých Vozokanoch za 
Starým hájom a pri parku nad obcou 
Vieska nad Žitavou. Nemci sa po 12 
hodinovom odpore museli svojich po-
zícii vzdať. Oslobodzovacia armáda od-
rezala určitú časť nemeckých vojakov 
od hlavných síl bojujúcej nepriateľskej 
armády a oslobodila ďalšie obce býva-
lého okresu Zlaté Moravce a Vráble. Po 
oslobodení sa začali organizovať práce 
na odstránenie vojnových škôd a budo-
vať mosty. Práce zabezpečovali ženijné 
vojská Červenej armády za účasti obča-
nov, okolitých obcí. Tak sa začal miero-
vý život, ktorý nám doniesla sovietska 
armáda.                                         J. Klučiar

70. výročie oslobodenie našej obce

Fašiangový sprievod

Stolnotenisový turnaj

Farský ples

Výročná členská schôdza MO JD Spoločenská 
kronika

Pavel Laurinec 
8. 3. 2015

Mária Valkovičová 
9. 3. 2015

„V našich srdciach 
zostávate navždy!“

Navždy nás opustili

Valkovičová (123). Odchá-
dzajúcej predsedníčke p. 
Márii Pšenkovej ďakujeme 
za doterajšiu prácu. Stret-
nutie obohatili svojim spe-
váckym vystúpením členo-
via JDS Veľké Vozokany p. 
Štefan Havetta a  p. Anna 
Havettová.             MO JD

Z u z u l a  ( 47 )  
a víťazom a dr-
žiteľom putov-
ného pohára sa 
stal Milan Ďur-
ček (61). Ženy 
z a s t u p o v a l a 
víťazka predošlého tur-
naja Dominika Sarková, 
ktorá skončila na štvr-

Srdečne
blahoželáme!    

tom mieste. Všetkých 
zúčastneným ďakujeme 
a víťazom blahoželáme.
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Jubilanti:
85 rokov

Paulína Havettová
Mária Čulíková

80 rokov
Irena Meňhertová

Paulína Meňhertová
70 rokov

Pavol Bucheň
Božena Jobková
Anton Havetta

65 rokov
Irena Kováčová
Helena Ránová

Katarína Švarbová
60 rokov

Ing. Katarína Pobudová
Mária Havettová

Ján Havetta
50 rokov

Beáta Jakabová
Helena Penzešová

Narodili sa
10. 01. 2015  

Mia Meňhertová

www.velkevozokany.sk

Veľké Vozokany

Dňa 21. decembra 2014 sa v kultúr-
nom dome uskutočnil tradičný vianoč-
ný koncert chrámového zboru Svetlo. 
Po koncerte si prítomní mohli pozrieť 
výstavu „Čaro Vianoc“ a ponúknuť sa 
vianočnými dobrotami a punčom.

Dňa 29. decembra 2014 sa v našej obci 
konal 20. ročník Silvestrovského behu 
obcou. Tohto behu sa zúčastnilo viac 
ako stovka bežcov a to nielen zo sused-
ných obcí , ale  aj z ďalekého okolia.

Dňa 23. januára 2015 sa  v miestnom 
kultúrnom dome konala „Fašiangová 
zábava“, ktorú pripravil pre občanov na-
šej obce a okolia obecný úrad. Do tanca 
hrala domáca kapela V.V.BAND.

Do našej obce, 8. februára, zavítali 
z neďalekých Volkoviec ochotníci, ktorí 
sa prišli predstaviť s divadelnou hrou 
„Kríž pod lipami“.

Od rána sa naša dychovka a členky  súboru Vozo-
kanček pripravovali na spoločný sprievod obcou. 
V obci bolo ako vždy veľmi veselo. Kapela vyhrávala 

a dievčatá tancova-
li po obci. Občania 
na znak vďačnosti 
ich ponúkali s nie-
čím na zahriatie  
a fašiangovými 
dobrotami.

V popoludňajších 
hodinách sa v kul-

túrnom dome konal pre deti z našej obce tradičný 
karneval. Masky boli všetky veľmi pekné a nápadité. 
Na záver karnevalu bola každá maska odmenená. Pre 
všetkých obecný úrad, mamičky a staré mamy pripra-
vili malé občerstvenie.

Nedeľné popoludnie 15. februára 
2015 sa naši občania mohli pobaviť na 
divadelnej komédii „Starý frfloš“, ktorou
sa predstavili naši ochotníci. Predstave-
nia sa zúčastnili aj občania z okolitých 
obcí. Všetci prítomní si odniesli pekný 
kultúrny zážitok.

Čaro Vianoc

Silvestrovský beh

Fašiangová zábava

Kríž pod lipami

Starý frfloš
Navždy nás opustili

Srdečne
blahoželáme!    

Spoločenská 
kronika

Prajem Vám krásne prežitie 
Veľkonočných sviatkov, 

nech sú  Vaše príbytky  naplnené 
pokojom a srdcia porozumením.

Starostka obce

Fašiangy...

Helena Havettová,
vo veku 80 rokov

Terézia Baligová,
vo veku 93 rokov
Pavol Bucheň,

 vo veku 70 rokov
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www.caradice.sk

Čaradice

Dňa 15.12. 2014 sa konala v zasadač-
ke Obecného úradu tradičná slávnosť 
„Uvítania detí do života narodených 
v roku 2013.“ Noví občiankovia boli 
zapísaní do Pamätnej knihy, do ktorej 
sa ich rodičia na pamiatku slávnostne 
podpísali. Rodičom prajeme veľa trpez-
livosti pri výchove a deťom hlavne veľa 
zdravia a detskej radosti.

Jubilanti
85. roční

Pilcová Helena č. 181
80. roční

Chválová Mária č. 204
75. roční

Šabo Ján č. 205
65. roční

Nemčeková Anna č. 67
Káčer Vincent č. 169

60. roční
Gergeľ Štefan č. 149

Poslednú fašiangovú 
sobotu sa v našej obci 
konal tretí ročník obec-
nej zabíjačky, ktorá bola 
tentokrát rovno na Va-
lentína. Už od skorého 
rána sa začalo s príprav-
nými prácami, ženy v ku-
chyni krájali cibuľu, muži 
vonku opaľovali ošípa-
nú. Vypasené prasiatko 
sa pod rukami skúse-
ného mäsiara Miroslava 
Mlynku a ďaľších mužov 
zmenilo na voňavé klo-
básky, kapustnicu, za-
bíjačkovú kašu a ďaľšie 
dobroty. Pri obecnom 

V priestoroch sály KD sa dňa 8. februára zišli v hojnom počte deti Základnej 
a Materskej školy premenené za rozprávkové bytosti a iné krásne masky, ktoré si 
zhotovili deti spolu so svojimi rodičmi . Ako občerstvenie sa podávali chutné šišky 
s čajom, ktoré pripravili šikovné mamičky. Všetci sa zabávali, tancovali a boli od-
menení zaujímavými cenami.   

Posledný deň v roku sa v našej obci 
stala už tradičnou Silvestrovská zába-
va. Tento rok ju zorganizovali rodičia 
detí zo Základnej a Materskej školy. 
Sála praskala vo švíkoch a pri hudobnej 
produkcií skupiny Duo Rytmix sa všetci 

Zo života obce v I. štvrťroku 2015 vyberáme:

Privítanie detí do života

Silvestrovská zábava

Karneval detí

3. ročník Obecnej zabíjačky

Spoločenská 
kronika

Srdečne
blahoželáme!    

Šarközi Ladislav
Mráz Ondrej

Navždy nás opustili

dičnou fašiangovou 
pochúťkou. Krátko 
po 14-tej hod. privítal 
všetkých hostí staros-
ta obce  a po príhovore 
sa predstavil folklórny 
súbor Jelenčan z Jelen-
ca, ktorý to na javisku 
riadne roztočil. Program 

začali fašiango-
vou obchôdz-
kou, niektorí 
boli prezlečení 
za masky. Po-
tom nasledova-
lo tanečné pás-
mo Od Gýmeša 
vietor veje, kde 
odzneli mnohé 

známe piesne z tohto 
regiónu. 

Program folkloristov 
z Jelenca vyvrcholil po-
chovávaním basy. 

Po búrlivom potlesku 
ešte zotrvali spokojný 
návštevníci pri dobrom 
jedle a skvelej hudbe 
a posedeli až do večer-
ných hodín. Všetkým 
zúčastneným patrí veľké 
poďakovanie za pomoc 

pri tejto vydarenej akcií 
a už teraz sa tešíme na 
ďalší ročník.  

skvelo zabávali. Polnočným ohňostro-
jom a šampanským všetci privítali 
Nový rok 2015. 

Neskôr nasledovala zaujímavá tom-
bola a nad ránom sa všetci zdravo una-
vení rozlúčili a pobrali domov.  

úrade bolo päť kotlov, 
v ktorých sa varili vnú-
tornosti a kapustnica. 
Pri mnohých prácach s 
chuťou pomáhali aj deti. 
Popoludní sa skoro celá 
obec zišla v kultúrnom 
dome, kde sa okrem 
zabíjačkových špecia-
lít podávalo aj varené 
víno, čaj, domáce kys-
nuté koláče, pagáčiky  
a šišky, ktoré sú tra-
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www.obecchoca.sk

Choča

V piatok - 12. 12. 2014 o 18.00 hod. 
starostka obce zvolala Ustanovujúce 
zasadnutie Obecného zastupiteľstva 
obce Choča. Zasadnutia sa zúčastnili 
nielen poslanci ale aj občania z našej 
obce. Zasadnutie prebehlo podľa sta-
noveného programu. Po prednesenej 
správe  predsedkyni miestnej volebnej 
komisii Mgr. Lucii  Holečkovej o výsled-
koch komunálnych volieb, „starono-
vá“ starostka obce Alena Záhoreczová 
zložila zákonom predpísaný sľub. Sláv-
nostný sľub poslanca OZ obce Choča 
zložili aj poslanci: František Mankovec-
ký, Pavel Kéri, Roman Kühtreiber, On-
drej Segíň, Jana Segíňová, Jozef Havran 
a Bc. Marianna Švábová.

Starostka obce si na nasledujúce vo-
lebné obdobie určila za svojho zástup-
cu pána Pavla Kériho. Poslanci OZ  v no-

vom volebnom období schválili činnosť 
5 pracovných komisií a ich predsedov:
- Komisia verejného poriadku – Jozef 

Havran,
-  Komisia stavebná – Pavel Kéri,
-  Komisia kultúrna – Bc. Marianna Švá-

bová,
- Komisia športová – Roman Kühtrei-

ber,
-  Finančná komisia – František Manko-

vecký.
Vo svojom slávnostnom príhovore 

starostka obce zhodnotila uplynulé vo-
lebné obdobie a poďakovala všetkým, 
ktorí jej počas posledných štyroch ro-
kov pomáhali. 

Jubilanti:
60 rokov:

Magdaléna Segíňová, 
Choča 110
65 rokov:

Ján Draškovič, 
Choča 175

Mária Čepčeková, 
Choča 33

Marta Šegedová, 
Choča 145

Emília Mankovecká,
 Choča 68

Helena Drgoňová, 
Choča 52

Tak ako každý rok i v tomto roku FS 
Chočanka  spríjemnil v našej obci  fa-
šiangový  víkend. V sobotu 14.02.2015 
o 18.00 hod. začal v „kulturáku“ 
program s názvom „Rok na dedine 
v piesni.“ Chočankári priblížili dianie 
na dedine počas roka od Fašiangov, 
cez Veľkú noc, stavanie májov, žatvu, 
oberačky, varenie lekvárov až po Ka-
tarínsku zábavu. A tak ako už býva 
zvykom, prišli na kus reči aj tetky Dora 

Aj v našej obci sme koncom roka oficiál-
ne privítali malých občiankov našej obce. 
Slávnostného zápisu do Pamätnej knihy 
obce Choča dňa 15.12.2014  sa v sprievo-
de svojich mamičiek  zúčastnili:

Peter Levický, Matej Šlosár, Oliver  Herud, 
Eliška Rumanová a Mário Chvál. 

Ustanovujúce zasadnutie

Uvítanie detí

Spoločenská 
kronika

Ľudovít Kováč
Júlia Valašíková
Emília Ďurišová

Štefan Jakab

Srdečne
blahoželáme!    

Navždy nás opustili

Fašiangy 
a 40. výročie založenia 
FS Chočanka

a Juda. Do programu boli zara-
dené všetko známe piesne, kto-
ré Chočanka spieva od samého 
začiatku. Bolo to zámerne, aby 
si každý kto mal chuť zaspieval, pretože FS Chočanka 
v tomto roku oslavuje 40. výročie svojho založenia.  
A tak v závere programu starostka obce a dlhoročná 
členka FS Chočanka Alena Záhoreczová poďakovala 
členom súboru za ich záslužnú prácu pri šírení kultú-
ry a odovzdala Folklórnemu súboru Pamätnú tabuľu. 
Šiestim doterajším členom, ktorí pôsobia v súbore od 
začiatku odovzdala Pamätné listy za podporu rozvoja 
kultúry v obci: Miroslave Golianovej, Františke Přerov-
skej, Márii Králikovej, Júlii Martákovej, Milanovi Králi-
kovi a Michalovi Mankoveckému. V nedeľu po svätej 
omši Chočankári  pokračovali v zábave fašiangovým 
sprievodom po obci.



16 17

35
Vás pozýva na

DNI VÍNA
Nemčiňany 2015

• piatok 15. mája 2015
od 15.00 h do 22.00 h

Slávnostné vyhodnotenie o 17.00 h

• sobota 16. mája 2015
od 14.00 h do 22.00 h

v Kultúrnom dome Nemčiňany

Navždy nás opustili

www.nemcinany.eu

Nemčiňany
Narodili sa:

03. 12. 2014
Sebbyen Jay Balamurugan

Rodičia: 
Henrieta  Balamurugan

a Thiruneela  Kandar  
Balamurugan, č. 165

03. 01. 2015
Izabela Slezáková

      Rodičia: 
Barbara Zúbeková

a  Michal Slezák  č. 260
V našej obci sa konal Karneval, ktorý organizoval p. 

starosta spolu s poslancami a vo veselých maskách 
vítali všetkých návštevníkov. Bola výborná zábava 
plná súťaží, tanca a krásnych masiek. Každý si mohol 
pochutiť na voňavých šiškách a fánkach. 

Spoločenská 
kronika

Aktivity pre najmenších

Naša škôlka sa zapojila do projektu Elektronizácie 
vzdelávania, kde získali interaktívnu tabuľu. Je to vý-
borná pomôcka, kde si deti pútavou formou osvo-
jujú vedomosti a prácu s technikou. Máme šikovné 
deti, ktorým idú aktivity na interaktívnej tabuli ako 
po masle.

Do škôlky zavítalo aj báb-
kové divadlo Dúha z Nových 
Zámkov s poučným predsta-
vením „Mišo a jeho svet.“ Pre 
deti to bol úžasný zážitok plný 
zábavy, smiechu, ale aj pou-
čenia, ktorý na záver odmeni-
li obrovským potleskom.

Takto vyfintené deti
vyšli do ulíc s úsmevom 
na tvári a veselou pesnič-
kou potešiť občanov na-
šej obce. Všetci sa zasta-
vovali a rozdávali sladké 
odmeny. A tak s plnými 
košíkmi, unavené, ale 
šťastné deti, že ľuďom 
urobili radosť sa vrátili  
do škôlky.

05.01.2015
Margita Komžíková, 

č. 3, vo veku 84 r.

14. 01. 2015
Michal Valkovič., 

č. 198, vo veku 79 r.

24. 01. 2014
Anna Fazekášová, 
č. 221, vo veku 87 r. 

28. 01. 2015
Anna Bajanová 
č. 156, vo veku 

nedožitých 89 r.  

02.02.2015
Anna Hudáková 

č. 106, vo veku 84 r.

Srdečne
blahoželáme!    

Spolok vinohradníkov a vinárov Nemčiňany
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www.nevidzany.ocu.sk

Nevidzany

Navždy nás opustili

Spoločenská 
kronika

ŠK Nevidzany
Športový klub Nevidzany vnímala 

ešte donedávna futbalová verejnosť 
len cez tím dospelých pôsobiaci  
v I.triede ObFZ Nitra. V ostatných ro-
koch sa v klube rozbehla práca s mlá-
dežou, aká nemá v okolitých kluboch 
obdobu. V rôznych súťažiach a rôz-
nych vekových úrovniach si zahralo  
v práve prebiehajúcej sezóne v drese 
ŠK Nevidzany viac ako 90 hráčov. Tré-
neri Juraj Baláž, Peter Bajla a Peter Dra-
hoš sú držiteľmi trénerskej UEFA B licencie. 
Problémom je žiaľ miestne ihrisko, ktoré je po 
minuloročných záplavách stále v zlom stave. 
Športový klub Nevidzany chce aj na tomto 
mieste poďakovať futbalovým oddielom  
z okolitých dedín za poskytnutie dočasného 
azylu na odohratie majstrovských či príprav-
ných futbalových zápasov. 
A-tím dospelých

Nevidzianske áčko je po jesennej časti 
sezóny na štvrtom mieste, čo je v 5.ročníku 
medzi oblastnou elitou historicky najlepšie 
umiestnenie. Mužstvo sa pod vedením tré-
nera Juraja Baláža pred jarnou časťou posil-

nilo a na jej konci by radi siahlo na niektorú  
z medailových pozícií.
B-tím dospelých

Novovytvorené béčko trénera Pavla Balá-
ža skončilo po jeseni na druhom mieste III.
B triedy. Táto priečka by po jari zaručovala 
postup do „dvojky“, avšak jar bude v tomto 
smere veľmi náročná.
Dorast U19

Dorast vstúpil do novej sezóny s novým 
trénerom. Peter Drahoš si dal za cieľ zabojo-
vať do dvoch rokov o postup do 5.ligy. V ak-
tuálnej sezóne sa dorastenci pohybujú zatiaľ 
v strede tabuľky.
Žiaci U15

Najväčšie úspechy zaznamenali  
v ostatnom čase žiaci. Ročník 2013/14 
ukončili nielen víťazstvom v skupine D 
súťaže ObFZ Nitra, ale nezaváhali ani v 
kvalifikačnom turnaji o postup do 3.ligy. 
Vo finálovom zápase porazili Dolné Ob-
dokovce 3:1. Finančné možnosti a najmä 
časová náročnosť – cesty za súpermi 
do Gbelov, Kútov či Borského Mikulá-
ša – boli proti postupu. Žiaci tak zostali  
v Oblastných majstrovstvách, kde sú po 
jeseni opäť suverénne na 1. mieste. Zim-
nú prestávku navyše ozdobili víťazstvom 
v prestížnom Medzinárodnom halovom 
turnaji o Pohár firmy ACT. Trénerom žiac-
keho tímu i tímu mladších žiakov je Peter 
Bajla.

Mladší žiaci U13
Mladší žiaci pôsobia už 

druhú sezónu v súťaži ben-
jamínkov. 12 a 13 roční tak 
môžu získavať herné skú-
senosti medzi seberovnými  
a najlepší z nich postupne do-
stávajú šance v tíme žiakov.

  Dovoľte mi, aby som srdečne poďakovala občanom, ktorí sa 
nezištne zúčastňovali prác vykonávaných  pri čistení priestran-
stiev v okolí kostola  a vstupov do našej obce. Veď práve vstup 
do obce  je to prvé s čím sa návštevník a nie len návštevník stret-
ne. Úpravou verejných priestranstiev sa stáva naša obec kultúr-
nejšou, zaujímavejšou a najmä čistejšou. Práve preto, ďakujem 
všetkým za poskytnutú akúkoľvek pomoc a ochotu pomôcť.  Pev-
ne dúfam, že s takýmto elánom a  pomocou Vás všetkých, bude-
me  i ďalej postupovať a podarí sa nám vyčistiť  všetky verejné 
priestranstvá, ktoré slúžia všetkým nám.  Potrebujeme však i na-
ďalej  pomoc a podporu. Ďakujem.                                    Kristína Bónová

Dňa 12. 02. 2015 ve-
selo znela triedou pie-
seň Fašiangy Turíce... 
Naše veselé detičky sa 
predvádzali pred rodič-
mi v rôznych maskách. Deti 
prekvapili rodičov veselými hra-
mi. Tanec a smiech všetkých prítomných vlá-
dol počas celého karne valu. Na pieseň Macka Uška „Dobrú 
noc“ sa rozprávkovým postavám veru domov nechcelo ísť. 
Všetkým rodičom ďakujeme za spríjemnenie karnevalové-
ho popoludnia.   

Helena Vargová,
 riaditeľka MŠ

ŠK Nevidzany B horný rad zľava: Marco Žilla (masér), 
Pavol Baláž (tréner), Matej Varga, Marcel Mladý, Dušan 
Krčmár, Martin Hanták, Michal Strieška, Martin Fröhlich, 
Tomáš Kiš (kapitán) dolný rad zľava: Juraj Baláž, Pavel Kli-
man, František Záhorec, Peter Mikle, Stanislav Šabík, Patrik 

ŠK Nevidzany U15 – víťazi kvalifikačného turnaja o 
postup do 3.ligy Horný rad zľava: Martin Keszeg, Štefan 
Khavavka, Marek Buzáš, Martin Kéry, Radoslav Tatarko-
vič, Peter Krkoška, Dominik Haris, Miloš Mikla (kapitán), 
Peter Bajla (tréner) dolný rad zľava: Erik Krčmár, Dávid 
Bielik, Dávid Mladý, Matúš Pleško, Juraj Balko, Adam 
Vaško, Adam Tonka.

Prípravka U11
Radosť robia aj najmladší 

a najmenší futbalisti nášho 
klubu. Po zapojení sa do pr-
vého kola Miniligy Miroslava 
Stocha na multifunkčných 
ihriskách s mantinelmi dalo 
vedenie klubu prednosť rad-

šej prípravným zápasom na 
trávnatých ihriskách proti 
tímom z PFA ViOn a roves-
níkom z okolitých dedín. 
Prípravkári majú za sebou 
tri zimné halové turnaje. Na 
dvoch z nich sa im podari-
lo vybojovať zhodne druhé 
miesto aj v konkurencii tí-
mom z Vrábel a Zlatých Mo-
raviec.

Text: Ing. Pavol Baláž
Foto: 

Mgr. Mária Gruzmanová

Srdečne
blahoželáme!    

Jubilanti:                                                       
70 rokov                        

Marta Zuzulová     
75 rokov                       

Lukáč Geleneky                           
80 rokov                                             

Helena Valová
Mária Marková

95 rokov
Helena Balková

Narodili sa:
23.02. 

Peter Varga

 02.01. 
Vojtech Herc
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www.volkovce.sk

Volkovce

Srdečne
blahoželáme!    

Spoločenská 
kronika

Naši jubilanti
75 rokov

Mária MLYNKOVÁ

70 rokov
Tomáš ŠVEC

65 rokov
Július FRAJKA

Gabriela MÁRIÁSSY
Ivan CHOVAN
Jozef KOMŽÍK

55 rokov
Ján ŠMIRINA

50 rokov
Štefan FRAJKA

Soňa TEKELIOVÁ

Narodilli sa

Hugo VALKOVIČ

Deti a mládež pod vedením Márie Se-
gíňovej aj túto zimu nacvičili hru, ktorej 
dej sa  odohráva v dedinskom prostre-
dí,  autora Ferka Urbánka „Kríž pod 
lipami“. Deti sa  popasovali aj so stvár-
nením dra-
m a t i c k ý c h 
postáv. Prvé 
p r e d s t a v e -
nie sa ko-
nalo medzi 
vianočnými 
sviatkami. Na 
druhé, ktoré 
sa konalo 21. 
februára, sa 
prišli pozrieť 
i chovanci zo 
z a r i a d e n i a 

Prvou fašiangovou veselicou v našej 
obci bol karneval pre deti základnej 
a materskej školy 6. februára. Nasledova-
la zábava pre dospelých, ktorá sa konala 

22. február je veľkým sviatkom v skautskom svete, 
lebo sa oslavuje Deň sesterstva, vo svete známy pod 
menom Thinking Day. Presne v tento deň sa narodil 
zakladateľ skautingu Robert Baden-Powell a jeho 
manželka Olave, a tak sme na ich počesť zorganizo-
vali stolnotenisový turnaj pre skautov. Súťažilo sa 
v troch kategóriách, dievčatá do 15 rokov, chlapci do 
15 rokov a do tretej kategórie patrili starší skauti a ro-
dičia. Cieľom akcie nebolo víťazstvo, ale trochu si za-
športovať, stretnúť sa a samozrejme oslavovať spolu 
s ostatnými skautmi po celom svete.

Mladí ochotníci

sociálnej starostlivosti SVETLO Olichov, 
ktorí ale nezostali len v roli divákov, 
ale sami vystúpili na javisko a odohrali 
ukážku z hry „Ženský zákon“, za ktorú si 
vyslúžili zaslúžený potlesk.

Fašiangy

Skauting vo Volkovciach

V súvislosti s výmenou na poste 
predsedu Základnej organizácie 
Jednoty dôchodcov na Slovensku 
vo Volkovciach, by sme  chceli touto 
cestou poďakovať odstupujúcemu 
predsedovi, JUDr. Jozefovi Horňákovi, za jeho prácu 
a úsilie v prospech starších spoluobčanov našej obce, 
ktorej výsledkom bolo zorganizovanie nielen  zaují-
mavých výletov, poznávacích zájazdov, divadelných 
predstavení, kultúrnospoločenských akcií, ale aj vznik 
družobnej spolupráce so ZO JDS Sečovská Polianka 
a  vybudovanie parčíka v obci. 

Poďakovanie

Milan KVAŠŠAY

Navždy nás opustili

na Valentína, 14. februára v priestoroch 
kultúrneho domu. Fašiangy zavŕšilo po-
sedenie členov základnej organizácie 
JDS vo Volkovciach 16. februára. 
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www.tekovskenemce.sk

Tekovské Nemce
Jubilanti: 
50 rokov

Jana KOMAČKOVÁ
Anna RAKONCOVÁ

Peter KOŠTIAL
60 rokov 

Mária ŠUŠKOVÁ 
Ľuboš NITTMANN

Anna LENDÓCIOVÁ
Mária TÓTHOVÁ
Mária KICKOVÁ

Anna MICHALIČKOVÁ
70 rokov

Jozef POPEŇAŽNÍK
Milan BRIEŠKA

80 rokov 
Anna KÁČEROVÁ

Terézia KAŠUBOVÁ
Ján GÚLIK
85 rokov 

Mária BENIAKOVÁ
91 rokov 

Anna LUKÁČOVÁ
93 rokov 

Pavlína BENIAKOVÁ
Narodili sa:

Lucia Anna NGUYENOVÁ
Norma GUNÁROVÁ

Adam HETÉNYI

 Udialo sa v obci...

V piatok 30.1.2014 sa konala Výročná člen-
ská schôdza DHZ v Tekovských Nemciach. 
Táto organizácia má v súčasnosti 22 členov. 
Predseda DHZ Ing. Valkovič v úvode priví-
tal hostí – starostku obce Ing. Valkovičovú 
a p. Gregorovú delegátku OV DPO. V ďalšej 
časti predniesol správu, ktorá hodnotila 
činnosť organizácie za uplynulý rok. 

Členovia, si stanovili a schválili aj plán 
práce na rok 2015, ktorý okrem iného za-
hŕňa aj účasť na akciách organizovaných 
obcou, ale hlavne zaktivizovanie vlastnej 
činnosti. 

Plesová sezóna v obci pokračovala  
13. februára fašiangovou zábavou, ktorá 
sa začala o 19. hodine. Vyvrcholením zá-
bavy bolo už tradične pochovávanie basy  
v podaní  členov miestnej organizácie JDS. 
Oproti minulým rokom „smútočný prejav“ 
obohatili novými humornými replikami, čím 
pobavili prítomných. O zábava sa  postara-
la naša  miestna dychovka seniorov spolu 
so zástupcami mladšej generácie. Pre tých, 
ktorí po   tanečných výkonoch vyhladli bol 

13. februára sa nezabáva-
li len dospelí. Už od rána sa  
v priestoroch škôlky pohy-
bovali rôzne postavičky. To 
sa deti MŠ prezliekli do ma-
siek, aby sa,  poniektoré po 
prvý raz, zabavili na ozajstnej 
zábave. Po 
predstave-
ní všetkých 
masiek na-
s l e d o v a l i 
samotná zá-
bava a rôzne 
súťaže, ktorú pre deti pri-
pravili p. učiteľky a rodičia, 
ktorí ochotne prišli pomôcť. 
Deti sa dobre zabávali. Na 
záver podujatia dostali všet-
ky masky sladkú odmenu. 

V priestoroch Obecného úradu v Tekov-
ských Nemciach sa 17.02.2014 stretli senio-
ri, aby bilancovali svoju činnosť za rok 2014. 
Úvodnú reč predniesol predseda Ing. Štefan 
Janček, ktorý privítal prítommných hostí, 
predsedu O JDS Ing. Petra Lisého, starost-
ku obce a všetkých prítomných seniorov. 
Predseda potom odovzdal slovo p. Havet-
tovi, ktorý celú schôdzu viedol. Po prečítaní 
a schválení práce na rok 2015 nasledovala 
diskusia, v ktorej vystúpili Ing. Lisý a sta-
rostka obce, ktorá poďakovala seniorom za 
ich aktívnu činnosť a pomoc obci. 

V piatok 27. februára 
sa naša škola znova na 
nedobytný hrad  plný 
tajomných komnát.  
Opäť sa tu konala noč-
ná hra, ktorá sa medzi 
žiakmi teší veľkej popularite. 
Aj keď kvôli chrípke hrozilo, 
že tohto roku sa akcia nebu-
de konať, nakoniec všetko 
dobre dopadlo a o 18.00 sa 
to všetko začalo. Po prísahe 
na žezlo Deda Vševeda sa sú-
ťažné družstvá zložené z detí 

Kultúrna komisia pri OZ v Tekovských Nemciach pripravila 
pre občanov našej obce dňa 7. marca tvorivé tvorivé dielne. 
V priestoroch svadobky kultúrneho domu sa zišlo niekoľko 
žien z našej obce, aby svojim spoluobčanom predviedli svo-
ju zručnosť a šikovnosť pri výrobe Veľkonočných dekorácií, 
štrikovania, háčkovania alebo aj zdobenia perníkov. Ďakuje-
me všetkým, ktorí sa do akcie zapojili a hlavne tím, ktorí sa 
na akciu prišli pozrieť. Škoda len, že ich nebolo viac.

Členovia SČK sa zišli dňa 9. marca 2015 aby 
zhodnotili uplynulé obdobie činnosti svojej 
organizácie.  Okrem hodnotiacej správy  po-
čas schôdze odzneli aj dve hodnotné  pred-
nášky. Preventistka PZ p. Matejová pútavou 
formou poučila prítomných o používaní re-
flexných prvkov z hľadiska ich bezpečnosti  
a taktiež ako sa nestať obeťou podvodníkov  
a zlodejov. Prednášku o osteoporóze pred-
niesla členka výboru p. Májeková. 

Navždy nás opustili

Spoločenská 
kronika

Fašiangová zábava

pripravený bufet, kde si mohli vďaka pred-
sedovi družstva a šikovným mäsiarom po-
chutnať na zabíjačkových špecialitách ale aj 
čerstvých šiškách, ktoré upiekli kuchárky zo 
školskej jedálne. Ďakujeme všetkým tým, 
ktorí svojou obetavosťou a prácou  prispeli 
k úspešnému priebehu tejto akcie a  veríme 
že sa o rok znova stretneme.

DHZ hodnotil svoju činnosť Seniori hodnotili

KARNEVAL
Štafetu karnevalu  poobede 
prevzali žiaci základnej ško-
ly, kde od 15. hodiny pokra-
čovala zábava. Na parkete sa 
predviedlo okolo 30 masiek, 
pripravených a vymysle-
ných s veľkou tvorivosťou  

a nápadom. 
O hudbu sa 
postarali žia-
ci ôsmeho 
ročníka. Za 
skvelý prie-
beh a orga-

nizáciu ďakujeme Ing. Šime-
govej a Mgr. Podskalickému 
a Rade rodičov za príspevok 
na nákup tomboly a za vy-
nikajúce šišky p. Kašubovej  
a Považanovej.Červený kríž bilancoval

Nočná hra

a ich rodičov pobrali do jed-
notlivých komnát plniť rôzne 
úlohy, ktoré pre nich pripra-
vili vyučujúci. Po súťažiach 
a vyhodnotení nasledovalo 
pohostenie v hodovej sále, 
zábava okolo polnoci večier-
ka. Kto chce vedieť  hre viac, 
môže navštíviť stránku školy.  

V závere výročnej schôdze predsedníčka 
organizácie p. Závalcová odovzdala dlhoroč-
ným členkám výboru p. Glézlovej, Kordošo-
vej a Sikoriakovej diplom s poďakovaním za 
ich aktívnu činnosť v miestnom spolku SČK.  
Prítomní hostia kladne hodnotili činnosť 
spolku SČK a do ďalšej práce popriali výboru  
a členom veľa zdravia, síl a ochotu pomôcť  
pri plnení úloh vyplývajúcich z prijatého plá-
nu práce.

Tvorivé dielne

Srdečne
blahoželáme!    

Viktória Dvoranová, 81 r.
Milada Pallerová, 59 r.
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Jubilanti
50 rokov

Štefánia Vargová
Gabriela Vojceková

Júlia Maradová
60 rokov

Elena Rumanková
Pavlína Koprdová

Stanislav Solčiansky
Ján Minár

Peter Krivánek
Mária Madolová
Ľudovít Forgáč
Michal Madola
Jozef Richter

Mária Barančoková
70 rokov

Michal Šimonik
Vincent Danko

Mária Šlagorová
Miloslava Solčianska

Vladimír Laca
80 rokov

Mária Čikelová
Jozef Danko

Narodení:
 Emma Vodná

Sabina Debnárová
Benjamín Csomor

 Eliška Zliechovcová
 Matúš Jókay

Sobáše:
Daniela Skřipská a Sami 

Ben Aina,  9.10.2014
Mgr.  Marianna Koprdová 
a Tomáš Masár, 7.2.2015

www.tesarskemlynany.sk

Tesárske Mlyňany
ŠJ pri ZŠ Štefana Moysesa 

pripravila 16. 2. 2015 pre-
zentáciu na tému zdravého 
stravovania s využitím no-
vých technológií, spojenú 
s ochutnávkou jedál. Po-
zvanie prijal starosta obce 
Tesárske Mlyňany Ing. Š. 
Valkovič, riaditeľka ZŠ Šte-
fana Moysesa PaedDr. H. 
Balková, zamestnanci OÚ 
a MŠ, členovia RŠ, pracov-
níčky RÚVZ, vedúce škol-
ských jedální zo Zlatých 

Moraviec, obchodné zá-
stupkyne dodávateľských 
firiem a zamestnanci ZŠ. 
Počas prezentácie sme si 
pripomenuli históriu škol-
ského stravovania, jeho 
vývoj, pozitíva aj negatíva 
súčasnosti. Nasledovalo 
prezentovanie práce ko-
lektívu ŠJ a predstavenie 
najnovšej technológie- 
konvektomatu, ktorý ŠJ 
získala vďaka schváleným 
finančným prostriedkom 
obecným zastupiteľstvom 
v roku 2014 a podpore 

Obecná zabíjačka 2015
Fašiangové 

slávnosti  za-
čali v sobotu 
(7. 2. 2015) 
v  s k o r ý c h 
ranných ho-
dinách zabí-
jačkou, kde  
nechýbali ši-
kovní ľudia, 
ktorí sa postarali o „hladné bruchá“.  Pri-
pravenú akciu navštívilo množstvo ob-
čanov, čo nás ako organizátorov poteši-
lo. Fašiangy ďalej pokračovali sprievo-
dom cez obec až po kultúrne stredisko, 
kde bola pochovaná basa.

Dňa 12. 2. 2015 sme navštívili  diva-
delné predstavenie s názvom Sudco-
ve starosti v divadle Andreja Bagara 
v Nitre. Na klasickú komédiu s piesňami 
sa z našej obce vybralo 41 obyvateľov, 
ktorí sa počas predstavenia veľmi dob-
re zabávali.

Dňa 13. 03. 2015 sa uskutočnila ex-
kurzia v Obecnej knižnici. Knižnicu 
navštívilo 41 detí z materskej školy. 
Po krátkom oboznámení s fungova-
ním  knižnice dostali deti priestor na 
prezretie kníh a mohli si vyskúšať prácu  
s počítačom. Ďalej sa venovali kresleniu  
a súťaži Uhádni rozprávku podľa obráz-
ka. Po skončení prebehlo vyhodnotenie  
a každé dieťa bolo odmenené sladkos-
ťou a obrázkom.

Exkurzia 
v obecnej knižnici 

Divadelné predstavenie

Zdravé stravovanie v škole  
s modernými technológiami

starostu Ing. Š. Valkoviča. 
Snaha p. riaditeľky PaedDr. 
Heleny Balkovej a vedúcej 
školskej jedálne p. Ing. H. 
Sobanskej nevyšla nazmar. 
ŠJ získala moderné, úspor-
né, multifunkčné zariade-
nie, čím môžeme našim 
stravníkom pripravovať 
jedlá na pare s minimom 
pridaného tuku,  a tak pod-
poriť správne stravovacie 
návyky. Na prezentáciu 
sme pripravili rôzne druhy 

mäsa, rýb, tradičné 
aj menej tradičné 
prílohy. Z múčnych 
jedál sme ochut-
návali tvarohové 
koláče, buchty na 
pare, jablkový a ma-
kovo-višňový závin.  
Všetkým, ktorí sa 
podieľali na príprave 
akcie, ďakujeme.

Navždy nás opustili

Srdečne
blahoželáme!    

Spoločenská 
kronika

Tomáš Blaško 
23. 1. 2015

Mária Čulíková 
3. 2. 2015

Libor Gašparík 
5. 2. 2015

Mária Šutková 
12. 2. 2015

Ľudmila Ivaničková 
17. 2. 2015 
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www.slepcany.sk

Slepčany

Po roku opäť  prišli fašiangy 
a s nimi aj čas veselosti, zábavy, 
radosti a hlavne dobrého jedla.  
Zabíjačky patria k tradičným  
slovenským  fašiangovým tradí-
ciám a tak obecný úrad  v spolu-
práci s poslancami 
OZ usporiadal v so-
botu 14. 02. 2015  
obecnú fašiangovú 
zabíjačku.  Prvé po-
mocné ruky sa za-
čali schádzať  už pre 
siedmou ráno. von-
ku majstri mäsia-
ri  rozoberali mäso  

na všetky  zabíjačkové 
špeciality. V kuchyni sa 
zvŕtali šikovné  žienky 
a chystali  sladké fašian-
gové šišky. Pikantné 
klobásy, chutná kaša, 
pečené mäso, vynika-
júca kapustnica a šišky 
boli pre širokú verej-
nosť v ponuke  za sym-

bolickú cenu. Všetkým chutilo a ocenili  
kuchárske umenie hlavných aktérov  
zabíjačky. Po dobrom jedle   nasledova-
lo  pásmo ukážky „Pochovávania basy“ 
ktorú si pre nás  pripravila slepčianska 
mládež. Svojské  texty  riekaniek vyčari-
li na tvárach  prítomných úsmevy, ktoré 
dotvárali  uvoľnenú atmosféru. 

Aj v našej škole sme 
si spríjemnili fašiango-
vé obdobie karnevalom.  
V jedno popoludnie sa 
naša škola zmenila na 
kráľovstvo rozprávok 
– zvieratiek, víl, čaro-
dejníc, ...masky sa 
spolu zabávali, 
tancovali a sú-
ťažili. Každá 
maska bola 
odmenená. 
Pochutnáva-
li sme si na 
fašiangových 
k o l á č i k o c h , 
ktoré nám upiek-
li v školskej kuchyni 
a na fánkach, ktoré nám 
doniesla vo svojom ko-
šíčku Červená Čiapočka. 
Zabávali sme sa ,,rozpráv-
kovo,,.

Deti školy sa veľmi pote-

Touto cestou sa chceme poďakovať Mariánovi 
Rychtárikovi, Branislavovi Masárovi a spol., ktorí  
z vlastnej iniciatívy priložili ruku k dielu a vyčistili  už 
po druhý krát  tento rok okolie Urbárskej cesty od 
komunálneho odpadu. Zároveň ďakujeme  všetkým, 
ktorým nie je ľahostajné v akom prostredí žijú a na 
úkor svojho voľného času neváhajú a pomôžu pri 
odstraňovaní čiernych skládok vytvorených nezod-
povednými občanmi, o ktorých som presvedčený, 
že nie sú z  našej obce. Poďakovanie patrí  aj  účastní-
kom jarnej brigády, ktorí každoročne svoj voľný čas 
obetujú  pri čistený  brehov  rieky Žitavy.  Na takých-
to ľudí môžeme byť právom hrdý. 

Starosta obce

 január – marec 2015

  Veronika  Koprdová,  
zom. 14. 1. 2015

  Štefan  Končál, 
zom. 22. 02. 2015 

  Otília Opálená, 
zom. 05. 03. 2015

Prvý februárový  týždeň  sme začali 
s prvou etapou výmeny okien v našej 
MŠ. Druhá etapa výmeny okien pokra-
čovala počas jarných prázdnin v ZŠ. 
Výmenou okien a vstupných dverí 
sa  dosiahne  výrazná úspora tepelnej 
energie a kvalitná klíma prostredia pre 
naše deti. Finančné prostriedky obec 
poskytla  z vlastných zdrojov.

šili z pred-
ľ ž e n ý c h  
j a r n ý c h  

prázdnin,  
z dôvodu 

výmeny okien 
na celej škole. 

Vyučovanie na škole 
si spestrujeme rôznymi 
školskými akciami – di-
vadielkami, vystúpením 
kúzelníka, koncertov a vy-
chádzkami do prírody.

 Fašiangy v obci

 Výmena okien

Fašiangy v škole

 Poďakovanie  
Navždy nás opustili

Spoločenská 
kronika

Srdečne
blahoželáme!    

V našich srdciach 
zostanete navždy

Narodil sa 
19. 01. 2015 

Markos Georgopoulos
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Obec Červený Hrádok pripravuje výstavbu obecných bytov.
Predpokladané náklady na bývanie:

1 izbový bez lodžie 39 m2 126,00 + energie
2 izbový s lodžiou 49 + 4 m2 171,00 + energie
3 izbový s lodžiou 66 + 4 m2 215,00 + energie

Záujemci sa môžu prihlásiť na OÚ Červený Hrádok, 
tel.: 037/634 2246, cervenyhradok@gmail.com

Červený Hrádok

Janka Kaplánová, 
vo veku 77 rokov
 27. 12. 2014

Mária Cigáňová, 
 24. 2. 2015, 

vo veku 87 rokov

Česť ich pamiatke!

Tento sviatok sme si v ob-
ci pripomenuli v nedeľu  
8. marca. Podujatie otvoril 
a prítomným ženám sa pri-
hovoril starosta obce Ing. Bo-
humír Šabík. Význam tohto 
sviatku vo svojom príhovore 
zdôraznil poslanec NR SR Mgr. 
Marián Kéry, ktorý tiež prišiel 
ženy pozdraviť. Kultúrnym 
programom príjemne 
prekvapili deti z našej 
ZŠ s MŠ a harmonikár-
ka Aďa Kráľová. Kaž-
dá žena pri odchode 
bola obdarovaná kve-
tinovým darčekom 
a medovníkovým sr-
diečkom, ktoré veno-
vali deti z našej školy. 

Obecný úrad spolu s poslancami OZ 
pripravili 14. februára prvú obecnú fa-
šiangovú zabíjačku. Počasie nám prialo 
a už od rána sa pred kultúrnym domom 
pripravovali zabíjačkové špeciality pod 
odborným vedením nášho majstra „Kr-
kovičku“.☺ Občania si v popoludňajších 
hodinách mohli na týchto špecialitách 
pochutnať. K „dobrej chuti“ prispeli aj 
ľudové piesne, ktoré na akordeóne za-
hrala A. Kráľová.

Na výročnej členskej schôdzi 16. febru-
ára 2015 členovia Jednoty dôchodcov 
hodnotili už siedmy rok svojej činnosti. 
Po oficiálnej časti nasledovalo fašiango-
vé posedenie so speváckym súborom 
Lipa z Veľkých Vozokán. Pri krásnych 
ľudových piesňach si seniori pochutná-
vali na fašiangových dobrotách, ktoré si 
sami pripravili.

E. Kráľová, 
predsedníčka JD

Fašiangová zabíjačka

MDŽ
www.cervenyhradok.sk

Výstavba bytov

Dôchodcovia hodnotili

Spoločenská 
kronika

Obecný úrad upozorňuje občanov, že v zmysle 
zák. č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi § 14 
ods. 2, pís. b) e zakázané vypaľovať porasty bylín, 
kríkov, stromov. V zmysle tohto  zákona sa za požiar 
považuje horenie, resp. spaľovanie, pri ktorom sú 
ohrozené životy alebo zdravie osôb, zvierat, majetok 
alebo životné prostredie. Preto žiadame občanov, 
aby k tomuto problému pristupovali zodpovedne. 

Upozornenie pre občanov

Navždy nás opustili
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www.tajna.sk

Tajná

Firma Best v spolupráci s Obecným úradom v našej 
obci uskutočnila Veľkonočné a jarné trhy v dňoch 13. 
– 15. marca 2015. Obyvatelia obce a blízkeho okolia 
mali možnosť si zakúpiť veľkonočné a jarné dekorá-

cie košíky, umelé 
kvety a vence. 
Od domácich re-
meselníkov bola 
možnosť si zakú-
piť veľkonočné 
perníky, med, 
výšivky, košíky 
a ručne maľované 
pštrosie vajíčka.

Srdečne
blahoželáme!    

Spoločenská 
kronika

V rámci Mikroregiónu  Požitavie-Širo-
čina aj v r. 2014 v Novej Vsi na Žitavou 
našu obec na „Adventnej nedeli“ repre-
zentoval Dušan Bafrnec, ktorý predvá-
dzal pletenie košíkov a iných pletených 
výrobkov z prútia. Občania mali mož-
nosť si pletené výrobky aj zakúpiť.

Dňa 13. februára 2015 sa uskutočnil 
už 8. ročník obecného plesu. Do tanca 
hral DJ Juraj. Na plese do rána vládla 
veselá atmosféra a bujará zábava. Vďa-
ka štedrosti ľudí, ktorí prispeli do tom-
boly a z výťažku z tomboly sa podarilo 
vyzbierať zaujímavú finančnú čiastku
v prospech našich najmenších navšte-
vujúcich Materskú školu Včielky Maje.

Zároveň ďakujeme fi Best za krásnu
výzdobu a všetkým sponzorom.

Dňa 14. februára 2015 podnikateľ Jo-
zef Urge uskutočnil obecnú zabíjačku. 
Občania si mali možnosť zakúpiť výrob-
ky zo zabíjačky.

V popoludňajších hodinách dňa  
14. februára 2015 fašiangová atmosfé-
ra pokračovala pre deti v kultúrnom 
dome. 

Nášho obľúbeného šaša Hopsasa 
privítali deti básňou Karneval. Do tan-
ca deťom hrala DJ Martina Lorincová. 
Výborné šišky upiekli  naše tety z ob-
ce (Estera Hamarová, Mária Hamarová, 
Vlasta Bystrická, Oľga Porubská), a deti 
si pochutili aj na šašovských mafinách
od tety Kataríny Olekšákovej. Zábava 
a súťaže pokračovali do večerných ho-
dín.

Od 15. 2. 2015 do 31.3.2015 prebieha zápis detí do 
materskej školy. Tešíme sa na nových kamarátov.  Cez 
jarné prázdniny sme navštívili Energoland Mochovce. 
Najväčšou zábavou bola interaktívná tabuľa, 3D kino 
a výlet na supermotorke z minulosti do budúcnosti. 
V MŠ Horný Oháj pán Pálešil pripravil deťom zaujímavé 
jarné divadielko, kde aj z detí sa na chvíľu stali herci. 

Naša MŠ a občania z obce mali 
možnosť aj v rámci MR Požita-
vie – Širočina navštíviť najmo-
dernejšie infocentrum v energii 
˝Energoland Mochovce“. O ex-
kurziu bol záujem, občanom 

sa stredisko 
veľmi páčilo 
a oboznámili 
sa s výrobou 
energie.

Kultúrne akcie

Obecný ples Fašiangový karneval

Fašiangová zabíjačka

Materská škola

Exurzia do Energolandu Mochovce

Veľkonočné a jarné trhy

Jubilanti                                                            
85 rokov
Koloman 

Pénzeš                                
Mária Brucknerová        

70 rokov
Eva Fabiánová

60 rokov
Ladislav Sobol

Emília Forgáčová

Celková štatistika 
z r. 2014

K 31. 12. 2013 bolo: 287 
občanov.
V priebehu roku 2014 sa 
narodili 3 občania.
Na trvalý pobyt sa pri-
hlásili 10 občania.
Odhlásili sa z trvalého 
pobytu 5 občania.
Zomreli v r. 2014 5 obča-
nia.
Bolo uzatvorené 1 man-
želstvo.

Celkom občanov  
k 31. 12. 2014 je 290.                   

Navždy nás opustili

Margita Husárová, 
 vo veku 88 rokov



Milostiplné a požehnané 
veľkonočné sviatky

praje kolektív 
Mikroregiónu 

„Požitavie – Širočina“


