
V posledných rokoch zaznamenala naša 
obec zvýšený počet obyvateľov a v ďalších 
rokoch očakávame ešte vyšší nárast z dô-
vodu nových developerských projektov.

Je to pozitívna správa, lebo naša zaujímavá 
lokalita  a vybavenosť láka nových ľudí si 
kúpiť, alebo postaviť dom. Na druhej strane 
je to aj záväzok garantovať aktuálnu dostup-
nosť a kvalitu služieb. 

Zvýšený počet mladých rodín a k tomu 
„baby boom“ vyvolal veľký záujem navšte-
vovať naše školské zariadenia, najmä ma-
terskú školu. V školskom roku 2021/2022 
navštevovalo materskú školu 58 detí. Minu-
lý rok pribudla nová 3. trieda a spálňa pre 

predškolákov v budove základnej školy. Vy-
učovanie zabezpečovalo 6 učiteliek.

Tento rok pre veľký záujem otvárame ďalšiu 
4. triedu spolu so spálňou opäť v budove zá-
kladnej školy. V školskom roku 2022/2023 
bude navštevovať materskú školu 78 detí a 
navýši sa počet učiteliek na 8.

Naším cieľom je zabezpečiť dostatok kapa-
cít v našej škôlke, hľadáme riešenia podľa 
aktuálnej situácie. Počas letných prázdnin 
prebieha rekonštrukcia, aby od septembra 
bolo všetko pripravené. Ďakujeme vedeniu 
ZŠ s MŠ Alekšince za zabezpečenie všet-
kých potrebných vecí k navýšeniu kapacít v 
materskej škole!
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Milí čitatelia Alekšinských novín! 

Po dlhšom čase sme opäť pripravili ďalšie vy-
danie občasníka Alekšinské noviny. Máme za 
sebou všetci veľmi náročné a zvláštne obdo-
bie. Ako spoločnosť sme v poslednom období 
dostávali množstvo informácií, ktoré vo väčši-
ne prípadov boli negatívne. Život sa aj v našej 
obci do určitej miery zastavil, neprebiehali 
spoločenské, kultúrne ani športové podujatia. 
Tém a príspevkov do novín bolo minimum a 
informovať vás o všetkých vlnách pandémie a 
testovaní sme prostredníctvom novín nepova-
žovali za vhodné.

Obec ale funguje ďalej a počas tohto obdobia 
sme museli riešiť čoraz náročnejšie situácie. 
Po ekonomickej stránke sa nám po dlhých 
rokoch podarilo stabilizovať finančnú situ-
áciu a hospodáriť s  prebytkom! S nezodpo-
vednosťou, šafárením a nekalými praktikami 
bývalého starostu sme sa museli vysporadúvať 
dlhšiu dobu. Ale dnes sme na dobrej ceste, 
dlhy máme splatené, rozpočet vyrovnaný, zís-
kavame a kupujeme spať pozemky a budovy 
nielen v centre obce. Dúfame, že sa opäť roz-
behnú nové výzvy na čerpanie eurofondov, 
aby sme dokázali získať čo najviac finančných 
prostriedkov na rozvoj obce. 

V poslednom období sa spoločnosť čoraz viac 
rozdeľuje či už vnútropoliticky, geopoliticky, 
a tiež kvôli pandemickej situácii. Dúfam a 
pevne verím, že nás, ako občanov našej obce, 
tieto témy nerozdelia, ale práve naopak, ešte 
viac spoja, aby sme sa posunuli vpred, boli sú-
držní, ohľaduplní a nažívali si spoločne ďalej 
ako naše predchádzajúce generácie.

Príjemné čítanie.

Anton Kušnír
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Vážení obyvatelia, milí priatelia... 

Prešlo viac ako dva a pol roka od posledné-
ho vydania našich Alekšinských novín. Je to 
čas, ktorý sme strávili v  radosti, ale niektorí 
z nás aj v smútku a bolesti. Všetkých nás za-
siahli opatrenia spojené s Covidom-19,  ktorý 
v marci 2020 zmenil celé naše územie, preto-
že   s  ním prichádzali opatrenia obmedzujú-
ce nás všetkých. Veľa z nás stratilo priateľov, 
známych, starých rodičov, ale i  rodičov. Čas 
nevrátime späť, spomienky nám zostanú, 
smútok pominie a my sa musíme postaviť no-
vým výzvam, ktoré nás čakajú. A nebudú to 
jednoduché výzvy.  

Mám však pocit, že celý svet sa uberá nie  tým 
najlepším smerom, a čo bolo včera samozrej-
mosťou, dnes už nemusí byť skutočnosťou. 
Covid-19 po dvoch rokoch utíchol, naučili 
sme sa s ním žiť, ale do toho prišla ďalšia ne-
gatívna správa – vojna na Ukrajine. Každá 
vojna je tragédia pre národy, rodiny. Nie som 
politológ, aby som sa vyjadroval k príčinám, 
aj keď história nám poskytuje veľa informácií, 
na základe ktorých si  robíme vlastný názor. 
Buďme však opatrní a nenechajme sa ovplyv-
niť takzvanými zaručenými informáciami 
z pravej ruky. Jedno je isté, žiadna vojna nič 
dobré nikdy nepriniesla a ani neprinesie. Na-
koľko Ukrajina bola vždy sýpka Európy, tento 
konflikt nám prinesie len ďalšie zdražovanie, 
ktoré sa odzrkadlí na našom životnom štan-
darde. Nechcem do tohto príhovoru vnášať 
negativizmus, vráťme sa k našej obci...

V  poslednom čísle Alekšinských novín som 
písal o pitnej vode a tejto téme sa budem ve-
novať aj teraz. Určite ste postrehli, že v tomto 
roku sme boli bez odstávky dodania pitnej 
vody. Verte mi, nebolo to tým, že by sme sa 

správali zodpovednejšie. Opäť sa zvýšil po-
čet bazénov v obci. Názor niektorých našich 
občanov, že keď si za vodu platím, tak nech 
sa starajú, nie je správny, ale s tým ja nič ne-
urobím, je to na každom z nás, ako budeme 
nakladať s  týmto bohatstvom, ktoré zatiaľ 
máme. Zo strany obce sme pre to urobili ma-
ximum, aby sme mali dostatok pitnej vody. 
Dala  sa urobiť projektová dokumentácia, pre-
behol celý rad stretnutí či už s projektantom, 
hydrogeológmi a rôznymi inými odborníkmi, 
ktorí mali k  tomu čo povedať. Toto všetko 
sme riešili v čase pandémie. Verte mi, nebolo 
to jednoduché, nakoľko drvivá väčšina ľudí 
pracovala z domu. Ale čo je dôležité pre nás 
všetkých, zvládli sme to! Studňa, ktorá bola 
vybudovaná v  70. rokoch minulého storočia 
v areáli CO krytu, by mala byť dostačujúca pre 
ďalší rozvoj našej obce a je len na nás, ako a 
dokedy budeme čerpať toto čoraz vzácnejšie 
bohatstvo pre našu potrebu.  

Obec v  roku 2019 odkúpila od našich poľ-
nohospodárov administratívnu budovu, ta-

Slovo starostu obce

kzvaný ”Biely dom“. Nebolo to jednoduché 
rozhodnutie, nakoľko niektorí občania nemali 
pochopenie pre túto kúpu. Na vysvetlenie... 
v  tom čase sa rozbiehala fabrika na výrobu 
automobilov, bol enormne zvýšený nápor na 
kúpu nehnuteľností, a to nielen v okolí, ale aj 
v  našej obci. Ako starosta obce som vďačný 
za to, že pri predaji rodinných domov v našej 
obci tieto domy neboli predávané na komerč-
né účely s  jedným cieľom, (kúpiť, prenajať) 
a nech sa starajú iní... Naspäť k Bielemu domu 
– hrozilo, že ho odkúpi spoločnosť, ktorá by 
v  ňom zriadila ubytovňu. Viete si predstaviť 
ubytovňu v strede obce??? Ja nie! V blízkos-
ti je škola, zvýšený pohyb detí,  obyvateľov. 
Veľa obcí malo veľké problémy so správaním 
niektorých nájomníkov ubytovní a  my sme 
sa chceli takýmto zbytočným komplikáciám 
vyhnúť. Prvotná myšlienka po kúpe budovy 
bola zriadiť v nej denný stacionár pre seniorov 
alebo domov dôchodcov. Po premeraní všet-
kých priestorov v rámci budovy a dôslednom 
zvážení  sme dospeli  k názoru, že z ekonomic-
kého hľadiska postavenie nového objektu by 
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bolo výhodnejšie.  Nakoľko budova je ”zdravá”, 
obec pristúpila k  jej rekonštrukcii, k  oprave 
strechy so zateplením, výmene okien. V pláne 
je   zateplenie obvodových múrov, čo zmení 
k lepšiemu aj vzhľad budovy.  Pracuje sa na 
projekte výmeny vykurovacích telies kvôli 
energetickej zaťaženosti budovy. Z  pohľadu 
obce do budúcna sa suterén a prízemie budo-
vy budú môcť využiť pre potreby obce a prvé 
nadzemné podlažie sa môže poskytnúť na 
prenájom.. Využívam možnosť vysvetlenia 
tohto problému v príhovore, ktorý mám ako 
starosta. Píšem o  týchto veciach preto, aby 
sa uviedol do pravdivého a reálneho obrazu. 
Som rád, že  spoločné predstavy o využití bu-
dovy sa postupne pretavujú do reality. 

Základná škola s materskou školou - to je jed-
na z ďalších našich priorít. Veľa z nás má tieto 
starosti už za sebou,  ale aj v oblasti vzdeláva-
nia a budúcnosti našich detí je potrebné veno-
vať  mnoho úsilia a finančných prostriedkov 
z rozpočtu obce. Obec ako zriaďovateľ Základ-
nej školy spolu s materskou školou Alekšince 
za posledné roky investovala nemalé finančné 
prostriedky do budov, v  ktorých sa škôlka 
a škola nachádza. V kalendárnom roku 2021 
a v  školskom roku 2021/2022 v čase pandé-
mie prišlo k otvoreniu tretej triedy škôlkarov 
v budove základnej školy. Na prízemí budovy 
sa vytvorila samostatná trieda predškolá-
kov i  nová spálňa. Ako prvý dôvod bol, aby 
sme uspokojili čo najviac rodičov, aby mohli 
umiestniť našich najmenších do škôlky vo 
vlastnej obci. Nakoľko sa predpokladalo, že 
opatrenia spojené s pandémiou sa môžu vrá-
tiť, bolo našou snahou nespájať deti v triedach 
škôlky, ale vytvoriť samostatné triedy s  po-
trebným počtom detí a  aj počas pandémie 
udržať čo najdlhšie jej chod. Socializácia deťú-
reniec je dôležitá pre ich ďalší zdravý duševný 
a fyzický rozvoj. 

Prekvapením školského roka 2022/2023 
pri zápise detí do škôlky bol nárast ich poč-
tu, a preto po dohode s p. riaditeľkou i Regi-
onálnym úradom verejného zdravotníctva 
v  Nitre sme pristúpili k  otvoreniu štvrtej 
triedy škôlkarov. Samozrejme, to už nebolo 
také jednoduché, nakoľko z RÚVZ v Nitre pri 
navýšených počtoch detí bolo nutné vykonať 
určité zmeny v  priestoroch školy. Toho času 
finišujem s  prácami a  verím, že do začiatku 
nového školského roku bude všetko priprave-
né. V roku 2019 do funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ 
Alekšince nastúpila Mgr. Martina Kapitánová. 
Počas pandémie sa v spolupráci s obcou sna-
žila zachovať chod školy a svojimi myšlienka-

mi premenenými na skutky dala nový smer 
skvalitňovania našej základnej školy spolu 
s materskou školou, za čo jej patrí od nás ro-
dičov, ako i  mňa, starostu obce, jedno veľké 
ĎAKUJEME. 

Z  investícií do školy si dovolím spomenúť 
nasledovné - vytvorenie novej učebne, vy-
maľovanie tried, spoločných priestorov školy, 
zateplenie strechy budovy telocvične, stre-
chy šatní pri telocvični. Čo sa týka materiál-
no-technického vybavenia novovytvorených 
tried pre MŠ, p. riaditeľka sa zapojila do vý-
ziev, v ktorých bola úspešná tak v roku 2021, 
ako i v roku 2022 a zo získaných finančných 
prostriedkov sa vybavili novovzniknuté trie-
dy. V blízkom čase bude nutné zamerať sa na 
rekonštrukciu kanalizačného potrubia v  bu-
dove školy a zateplenie telocvične. Verím, že aj 
toto sa postupne zvládne. Tieto tri veci, ktoré 
uvádzam, boli z mojej strany priority, ktoré sa 
nám spoločne s poslancami obecného zastu-
piteľstva našej obce podarilo zrealizovať.

Veľa z vás sa ma pýtalo, čo bude s ďalšou vý-
stavbou kanalizácie. Po skúsenostiach z  mi-
nulých rokov sme sa pokúšali získať finančné 
prostriedky, ale neúspešne. Je to nekonečný 
kolotoč. Som si vedomý, že vás nemusí zaují-
mať, čo sa deje v susedných obciach, ale situá-
cia so získavaním finančných zdrojov je veľmi 
ťažká, až nemožná, aj keď to v televízii znie 
z úst našich čelných politikov tak jednoducho. 
Výzvou pre ďalšie roky bude prepracovanie 
projektovej dokumentácie a  prenesenie ná-
kladov na materiály do reálnych cien, nakoľ-
ko nielen potraviny idú s cenami hore, tak aj 
ceny stavebných materiálov enormne narástli, 
čo už po tomto roku vôbec nekorešponduje 
s  výkazom a  výmerom, ktorý je spracovaný 
k našej projektovej dokumentácii. 
Vážení spoluobčania a milí priatelia, dovoľte 
mi ešte dve myšlienky v mojom priestore Slo-
vo starostu:
 
Dovoľte mi poďakovať sa v mene nás, všetkých 
Alekšinčanov, personálu, ktorý sa počas dvoch 
ťažkých rokov 2020 a  2021 počas pandémie 
spolupodieľal pri vykonávaní a príprave testo-
vania na ochorenie Covid-19. Nebudem všet-
kých menovať, aby som na niekoho nezabudol, 
ale to ĎAKUJEM patrí zamestnancom obecné-
ho úradu, ktorí zabezpečili materiálno-tech-
nické vybavenie a prípravu KD pred každým 
testovacím víkendom, dobrovoľníkom z radov 
občanov, našim hasičom a našim zdravotníč-
kam. Ďakujem patrí aj vám, občanom, ktorí 
ste trpezlivo stáli v rade a plnili naše pokyny.

Veľké ĎAKUJEM patrí aj našej pani doktor-
ke, MUDr. Prosnanovej a zdravotnej sestre p. 
Hudákovej, ktoré v  čase najväčšej pandémie 
nezatvorili dvere na svojej ordinácii, ale boli tu 
pre nás všetkých a či už osobnou návštevou ale-
bo telefonicky sa snažili adekvátne poskytnúť 
zdravotnú starostlivosť  všetkým Alekšinčanom 
a prostredníctvom našej pani lekárničky zabez-
pečili potrebné lieky na prekonanie ochorenia 
Covid-19. 

Vážení spoluobčania, milí priatelia, ani sme 
sa nenazdali a máme tu koniec volebného ob-
dobia 2018–2022. Predstavujem si pri čítaní 
týchto mojich riadkov, ako si niektorí z  vás 
hovoríte -  konečne... 

Z mojej skúsenosti viem, že väčšinu občanov 
trápi konkrétne jeden problém, s ktorým prí-
dete na obecný úrad či už za mnou ako sta-
rostom, alebo za zamestnancami, aby sme 
vám ho vyriešili. Sú veci, ktoré vieme vyriešiť 
na počkanie, sú veci, ktoré trvajú mesiace aj 
roky. Ja ako starosta nemám čarovný prútik, 
ktorým by som povedal známe „čáry-máry„ 
a stane sa... Je veľa vecí, ktoré sa podarilo počas 
týchto štyroch rokov vyriešiť tak, ako s vodou. 
Ak by som sa správal nezodpovedne a bol by 
som k „vážnym„ problémom ľahostajný, tak 
dnes by sme možno nemali vodu zo studne 
v areáli CO krytu. A prečo??? Obec vedie súd-
ny spor s prvým nájomníkom CO krytu, s kto-
rým bola podpísaná zmluva o budúcej kúpnej 
zmluve, že po uplynutí nájmu obec tento areál 
spolu so stavbami predá nájomcovi za dohod-
nutú cenu 20.000 eur, v prípade nepodpísania 
zmluvy má obec zmluvnú pokutu vo výške 
30.000 eur zaplatiť v prospech nájomcu. Na-
dobúdacia cena podľa znaleckého posudku 
bola niečo cez 160.000 eur. – všetko sú to veci 
verejné, ktoré sa dajú vyhľadať na webovej 
stránke obce. 

Týmto chcem poukázať len na to, že nastal čas 
prázdnych sľubov a opíjania voličov rožkami... 
Nechcem sa vracať späť... ale tí, ktorí ma poz-
najú, vedia, že nie sú to len plané slová. Slo-
vá sú určené takým, ktorým sa pár mesiacov 
pred voľbami vrátilo sebavedomie a chuť žiť... 

Ale žiť treba celý svoj život  pre rodinu, pria-
teľov - známych, koníčky – záujmy, obec a 
vlasť...

S  pozdravom a úctou k vám všetkým....

starosta obce Radoslav Ťapušík
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Online svet napreduje veľmi rýchlo a s ním 
prichádzajú stále nové a kvalitné služby.  
Preto po dlhšej príprave sme začiatkom 
roka 2020 nasadili novú obecnú stránku, 
ktorá prešla grafickou a používateľskou 
zmenou. 
Postupne spúštame nové a vylepšené služby, 
ktoré vychádzajú z vašich podnetov. 

Dynamická úvodná stránka
Poskytuje rýchly prehľad o tom, čo je nové. 
Úvodná stránka zobrazuje posledné novinky, 
udalosti kalendára, SMSky, umožňuje zaslať 
podnety atď… 

Mailový newsletter
Zostanete v obraze a budete informovaní o 
aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom. 
Prihlásiť sa môžete v pravej spodnej časti 
stránky.

Podnet pre starostu
Ďalšou funkcionalitou novej obecnej stránky 
je možnosť nám napísať podnet, návrh ale-
bo otázku priamo cez elektronický formulár 
na obecnej stránke. Po odoslaní sa budeme 
daným podnetom zaoberať a o novom pod-
nete je zodpovedná osoba vždy informovaná 
mailom. Po zverejnení podnetu na stránke je 
občan spätne informovaný mailom ohľadom 
výsledku. Pokračujeme v inovatívnych rieše-
niach, ako sa stať modernou obcou.

Formuláre pre občanov
Na stránke sa nachádzajú formuláre na od-
počet stavu vodomerov, nahlásenie porúch 
v nájomných bytoch atď.  Zbavme sa zbytoč-
ných vyplňovaní tlačív na úrade, ktoré sa dajú 
vyplniť rýchlo a online. 

Google a Facebook prepojenia
Všetko na jednom mieste. Stránky sú tiež pre-
pojené so sociálnymi sieťami.

Nová webová stránka

SMS Notifikácie
Na informovanie o dôležitých udalostiach je  
v súčasnosti najvhodnejšia SMSka. Blíži sa 
povodeň, alebo bude výpadok elektriny? In-
formujeme vás, všetkých občanov, okamžite. 
Modul SMS zobrazuje tiež posledné odoslané 
SMS na úvodnej stránke.

Dúfame, že sa vám bude páciť.
www.aleksince.sk

Mobilné aplikácie dokážu nahradiť obecný 
rozhlas, sms alebo mailového informátora. 

Sú pre obec úplne bezobslušné, samé sa napl-
nia obsahom z webu a samé občanov notifiku-
jú o novinkách a udalostiach. 

Viac ako 80% ľudí preferuje mobilný telefón 
pred počítačom. Tento trend potvrdzuje aj 
naša obec.  Buďte s nami moderní a smart… 

Mobilná aplikácia zaznamenala veľmi pozitív-
ne reakcie a je dostupná pre platformy 
Android a Apple.

Mobilnou aplikáciu 
získate do vášho tele-
fónu i tabletu:
- najnovšie informácie
- push notifikácie
- kalendár podujatí
- ankety, formuláre
- počasie
- kontakty

Budete mať všetky 
informácie vo vrecku.

Mobilná aplikácia
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Dňa 18.5. 2022 sa uskutočnila voľba hlav-
ného kontrolóra na rokovaní obecného 
zastupiteľstva. 

Novou hlavnou kontrolórkou obce sa stala Ing. 
Tatiana Bullová, PhD. Gratulujeme a prajeme 
veľa úspechov na pozícií hlavnej kontrolórky. 
Za doterajšiu prácu ďakujeme Ing. Antonovi 
Zaťkovi, ktorý bol hlavným kontrolórom obce 
v rokoch 2015-2022.

Voľba hlavného kontrolóra 
Obce Alekšince 

V rámci projektu WiFi4EU sme po úspešnom 
získaní grantu vo výške 15 000 eur spustili 
bezplatné pripojenie k internetu na verejných 
priestranstvách. 
Bolo nainštalovaných 10 hotspotov WiFi4EU 
(bezdrôtové prístupové body) a spustený 

Packeta
Spôsoby doručovania tovaru sa stále vyví-
jajú a jedným zo spôsobov, ako sa dostať k 
svojmu e-shopovému   tovaru je aj možnosť 
nechať si ho doručiť do tzv. Z-Boxu, ktorý 
u nás v Alekšinciach po vzájomnej dohode 
nainštalovala spoločnosť Packeta, predtým 
Zásielkovňa.

Z- Box sa nachádza pred kultúrnym domom. 
Spustenie Z-Boxu bolo 21.7. 2021.
 

Platobný terminál
Už aj u nás je možné platiť prostredníc-
tvom platobného terminálu. 

Na obecnom úrade je možné  platiť platob-
nými kartami. 

Prijímame pla-
tobné karty VISA, 
MASTERCARD, 
M A E S T R O , 
A M E R I C A N 
EXPRES, alebo 
prostredníctvom 
aplikácií 
V Pay, Apple Pay a 
Google Pay.

bezdrôtový prístup k internetu. 
Vo svojom zariadení nájdete wifi pod názvom: 
WiFi4EU a po prihlásení môžete využívať in-
ternetové pripojenie.

Mapa pokrytia:
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Aké bolo a aké bude nakladanie 
s odpadom v obci Alekšince?
Odpad produkuje každý jeden z nás a 
jeho produkcia na Slovensku z roka na 
rok rastie. Ponúkame prehľad produkcie 
základných zložiek komunálnych odpa-
dov v obci Alekšince za roky 2019, 2020 
a 2021.

Za najväčšie pozitívum treba rozhodne 
považovať pokles zmesového komunálne-
ho odpadu  – teda odpadu, ktorý končí na 
skládke a pre obec a jej občanov predsta-
vuje najväčšie finančné zaťaženie. Zároveň 
však treba povedať, že produkcia zmeso-
vého odpadu je naďalej veľmi vysoká a 
priestor pre jeho zníženie je obrovský. A 
opäť je to práve zmesový odpad, ktorého 
cena  za likvidáciu každoročne rastie, pri-
čom budúci rok sa očakáva na celom Slo-
vensku výrazné navýšenie cien. 

Rok 2022 sa bude niesť v znamení prí-
prav na rok 2023!

Od 1.1. 2023 sa totiž už nebude môcť 
skládkovať neupravený zmesový komunál-
ny odpad tak, ako je tomu v súčasnosti.
Od tohto dátumu bude musieť zmesový 
komunálny odpad prejsť postupnou úpra-
vou, ktorá v sebe zahŕňa dotriedenie tých 
zložiek odpadu, ktoré by sa dali ešte ďalej 
využiť ako napríklad sklo a kovy. 

Avšak za najväčší problém slovenského 
zmesového komunálneho odpadu je vo 
všeobecnosti považovaný vysoký podiel 
biologicky rozložiteľných odpadov (teda 
tráva, burina, ovocie a zelenina).  

Tento trend sa potvrdil aj v analýzach zme-
sového komunálneho odpadu vykonaných 
v niektorých vybraných obciach Ponitrian-
skeho združenia. 

Bio odpad uložený na skládkach tvorí me-
tán -  plyn, ktorý je 25-krát škodlivejší ako 
CO2. Aby nedochádzalo k tvorbe metánu, je 
nutné ,,zelený odpad“ najskôr stabilizovať. 
Následne sa takýto takzvaný ,,šedý kom-
post“ využíva ako rekultivačná zemina na 
zásyp skládok.

Pre mestá a obce na Slovensku to v praxi 
znamená, že zmesový odpad bude drah-
ší. Výrazne drahší!  Je preto dôležité, aby 
každý z nás minimalizoval množstvo 
zmesového odpadu dôkladným triede-
ním v domácnostiach, domácim kompo-
stovaním a využívaním možností, ktoré 
ponúka zberný dvor v obci, alebo zberné 
miesto pre zber zeleného odpadu.

Váženie zmesového odpadu a jeho evi-
dencia

Keďže zmesový komunálny odpad výrazne 
zdražie, starostovia obcí Ponitrianskeho 
združenia sa rozhodli zaviesť váženie toh-
to odpadu. Obec tak získa presný prehľad 
o množstve vyprodukovaného odpadu v 
rámci domácností, presnom počte vyveze-
ných nádob a ich konkrétnej hmotnosti tak, 
ako je tomu pri vývoze bio odpadu, papiera 
alebo plastov. 

Všetky tieto dáta poslúžia obci  pre kontro-
lu zberovej spoločnosti. Zároveň  tieto údaje 
ukážu konkrétne správanie sa jednotlivých 
domácností pri nakladaní s odpadom. Za 

posledné roky sa totiž ukazuje, že medzi 
jednotlivými domácnosťami sú veľké roz-
diely v triedení odpadu. Sú domácnosti, 
ktoré napríklad vykladajú čiernu nádobu 
na zmesový odpad 1x za dva mesiace a na-
opak sú domácnosti, ktoré vykladajú čier-
nu nádobu každý vývoz, prípadne majú 
viacero čiernych nádob. 

Skutočnosť, že niektorí občania odpad vô-
bec netriedia, sa nám opätovne potvrdila 
aj pri čipovaní nádob vo vašej obci, ktoré 
sa uskutočnilo v mesiaci júl. V zmesovom 
odpade sme našli značné množstvo bio 
odpadu, ale aj papiera, skla a plastového 
odpadu. 

Treba si  uvedomiť, že za vývoz plastu, 
papiera, skla a kovov obec neplatí žiadne 
poplatky, pokiaľ sú tieto komodity vytrie-
dené v nádobách na to určených. Ak vám 
kapacitne nepostačuje napríklad nádoba 
na papier alebo plast, môžete si na obci ob-
jednať ďalšiu.  
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Ak však budete naďalej všetko hádzať do 
jednej čiernej nádoby, tak zbytočne pla-
títe za niečo, za čo by ste platiť nemuseli!

Cieľom triedenia odpadu je práve minima-
lizácia množstva zmesového odpadu, vďaka 
čomu obec, a teda aj všetci občania môžu 
šetriť nielen životné prostredie, ale aj svoje 
peňaženky. Koľko teda obec zaplatí za od-
pady v budúcnosti, môže ovplyvniť každý 
jeden z nás. 

Večná téma – ako správne triediť odpad?

Plasty + Kovy + VKM – Takmer všetko 
plastové patrí do plastu! Ide hlavne o PET 
fľaše, fólie, plastové obaly od potravín (slad-
kostí a slaností), obaly od drogérie, čistia-
cich prostriedkov, ale aj plastové hračky a 
podobne.  

Ak máte väčšie množstvo plastov, môžete 
pokojne vedľa vašej nádoby vyložiť aj vrecia 
s plastovým odpadom. 

Ak sa potrebujete zbaviť plastových výrob-
kov väčších rozmerov, určite využite zberný 
dvor. Spolu s plastami sa zbierajú aj kovy 
a viacvrstvové kombinované materiály = 
obaly, ktoré ľudovo nazývame ,,tetrapaky“. 
Ide o tkzv. nápojové kartóny od mlieka, 
džúsov a podobne. 

Čo nepatrí do žltej nádoby - silne znečistené 
obaly, podlahové krytiny, obaly od nebezpeč-
ných odpadov ako sú pesticídy, chemikálie, 
farby, motorové oleje a pod.

Papier: noviny, časopisy, kancelársky pa-
pier, zošity, reklamné letáky, katalógy, kar-
tóny, papierové tašky. Ak máte kartónový 
papier väčších rozmerov, využite možnosti 
zberného dvora, kde môžete takýto papier 
odovzdať.

Čo nepatrí do modrej nádoby – použité 
plienky a hygienické potreby, nápojové kar-
tóny, alobal, celofán, dechtový papier, kopí-
rovací papier, lepiaca páska, kovové alebo 
plastové časti papierových výrobkov.

Bio odpad – kuchynský odpad rastlinného 
charakteru - zbytky ovocia, zeleniny, starý 
chlieb, tráva, orezky zo stromov, lístie, bu-
rina, usadenina z kávy, čajové vrecko, piliny 
a hobliny. V roku 2022 sa budeme snažiť o 
doplnenie ďalších kuchynských odpadov 
ako mliečne výroky, zbytky mäsa a podob-
ne. 

Čo do hnedej nádoby nepatrí -  kosti, zvyšky 
mäsa, uhynuté zvieratá, exkrementy zvierat, 
plasty, guma, sklo, cigaretové ohorky a pod.

Domáce kompostovanie (kompostéry a 
domáce kompostoviská) – ide o najekolo-
gickejšiu a pre občana aj o najlacnejšiu for-
mu nakladania s týmto odpadom. 

Kompostovať môžete rovnako všetko, čo 
patrí do hnedej nádoby. Ak práve nechováte 
domáce zvieratá, určite využívajte domáce 
kompostovanie aj pre zbytky odpadov, kto-
ré  vznikajú v kuchyni, teda zbytky jedál a 
podobne. 

Sklo –   sklenené fľaše, črepiny a podobne. 
Väčšie sklenené predmety môžete priniesť 
na zberný dvor. 

Do skla nepatrí – porcelán a keramika – 
tento druh odpadu patrí do stavebného 
odpadu!

Zmesový komunálny odpad -  odpad bez 
možnosti vytriedenia, napr. použité detské 
plienky.

Do čiernej nádoby nepatrí  všetko, čo sa dá 
ďalej vytriediť, hlavne nie BIO ODPAD!!!

Zberný dvor
Na zberný dvor môžete priniesť:
Odpady, ktoré vieme ďalej recyklovať:
- opotrebované pneumatiky
- sklo
- papier
- plasty
- polystyrén
- kovy
- komunálne drevo (starý nábytok, použité 
osb dosky, dosky, okenné rámy, dvere a pod.
- stavebný odpad
- elektro odpad

Odpad, ktorý nevieme recyklovať a musíme 
ho likvidovať na skládkach alebo v spaľov-
niach:
- nebezpečný odpad 
- objemný odpad – odpad väčších rozme-
rov, ktorý už sa nedá ďalej recyklovať napr. 
koberce.

Zberné miesto pre zelený odpad:
- tráva, burina, kukuričné kôrovie, orezy zo 
stromov, kríkov a inej zelene, pod.

     Mgr. Michal Bakyta
 riaditeľ Ponitrianskeho združenia obcí
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Riešené územie sa nachádza v katastrál-
nom území Alekšince, v lokalite Lah-
nianska dolina v tesnom dotyku s cestou 
Nitra - Hlohovec, vo vzdialenosti cca 10 
km od krajského mesta Nitra. 

Význam riešenej lokality spočíva predo-
všetkým vo vytvorení príjemnej obytnej 
zóny s prírodným charakterom prostredia 
a nadštandardným verejným priestorom 
s komplexnou občianskou vybavenosťou.  
Parametre vytvorených pozemkov umož-
ňujú uspokojiť aj najnáročnejších záujem-
cov pri výbere rodinného  domu, resp. bytu. 

Pre záujemcov o individuálnu bytovú vý-
stavbu bude v danej lokalite vytvorených 
370 rodinných domov, viacero bytových 
jednotiek hromadnej výstavby s príslušnou 
občianskou vybavenosťou a službami. 

Atraktivitu lokality znásobuje veľkorysé 
riešenie verejnej zelene v podobe uprave-
ných parkových plôch s malými ihriskami 
pre neorganizovaný šport a voľnočasové 
aktivity pre všetkých obyvateľov Alekšiniec. 
Prírodným akcentom je vodná plocha o vý-
mere 3300m2 s priľahlým parkom. Vzhľa-
dom na celkový úbytok vôd v prírode bude 
vodná plocha plniť funkciu zberu dažďovej 
vody z celej lokality územia, čo výrazne 
zvýši  bezpečnosť pri prívalovej  vode. 

Na vodnú plochu  budú orientované výhľa-
dy z bytových jednotiek, polyfunkčného ob-
jektu priestorov s občianskou vybavenosťou 
pre všetkých obyvateľov Alekšiniec. 

Územie má vyriešenú dažďovú a splaškovú 
kanalizáciu, vodovod, optickú sieť, novo-
vybudovanú infraštruktúru s úplne novou 

križovatkou na štátnu cestu, čo zabezpečí 
bezpečnosť výjazdu pre danú lokalitu.

Nosnou funkciou lokality je bývanie, ktoré 
prinesie nových obyvateľov, a teda aj da-
ňových poplatníkov a viac zdrojov (miest-
ne poplatky a podielové dane) do obce.  
Postupným rozvojom celých Alekšiniec 
vrátane nového územia sa celkový počet 
obyvateľov dostane cez 3000 obyvateľov, čo 
prinesie viac možností rozvoja služieb do 
obce. 

Bývanie je riešené v samostatných rodin-
ných domoch, radových domoch, byto-
vých jednotiek, polyfunkčných priestorov  
a občianskou vybavenosťou. Podľa vznik-
nutých požiadaviek je územie pripravené 
priestorovo na škôlku, školu, zdravotnú 
starostlivosť atď. V centre riešeného úze-
mia je lokalizovaná vybavenosť obchodnej 
zóny  a služieb o celkovej výmere vyše 2700 
m2 s rozľahlým peším priestranstvom a 
parkovacou plochou. 

Obytný súbor  Alekšince Juh
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Krédo, ktoré dodnes zdobí vlajky dob-
rovoľných hasičských zborov, má už 100 
rokov. Zemská hasičská jednota bola za-
ložená v Trenčíne 6. augusta 1922. Súčas-
nú podobu tejto organizácie v našej obci 
máme už päť rokov. 

Za tento čas sa nám podarilo získať do užíva-
nia techniku a priestory, ktoré nám  pomohli 
stať sa jej plnohodnotným článkom. 

Cieľom obnovenia činnosti DHZ v obci bola 
aj potreba spojiť ľudí, ktorí svojimi schopnos-
ťami a odhodlaním obetovať svoj voľný čas 
pre dobro svojho okolia, obce a jej občanov. 
A to sa nám s podporou obce aj podarilo.  
Odpracovali sme  spolu stovky brigánických 
hodín pri zveľaďovaní obecného majetku, 
pomáhali sme v zložitých časoch pandémie, 
a aj pri organizovaní obecných akcií. Podujali 

sme sa organizovať každoročne Deň detí a 
pravidelne zabezpečujeme bezpečný prejazd 
cyklomaratónu obcou. Máme za sebou zása-
hy  pri požiaroch v našej obci, ale aj mimo 
nej.

22. júla 2022 sme boli privolaní na pomoc  
pri hlásení rozsiahleho požiaru v katastri 
obce Rumanová, kde sme spolu s ďalšími 
„DHZ-kami“ z okolia významnou mierou 
pomohli pri jeho likvidácii. Tento výjazd 
značne preveril naše schopnosti a potvrdil,  
že existencia dobrovoľných hasičských zbo-
rov v obciach má svoje opodstatnenie. 

Boli sme nápomocní aj pri čerpaní príva-
lovej vody zo zaplavených pivníc našich 
spoluobčanov. Aj keď pri povodniach pred 
tromi rokmi sme ešte nemali dostatočné 
vybavenie, dnes už disponujeme potrebnou 

technikou, ktorú postupne dopĺňame zo 
štátnych dotácií, na ktoré máme vďaka za-
radeniu do celoplošného  rozmiestnenia síl 
a prostriedkov každý rok nárok. Pomáhali 
sme aj likvidovať následky prudkých vetrov, 
odstraňovali sme polámané stromy.
 
Práce, plánov aj povinností máme veľa, 
horšie je to s časom. V dnešnej uponáhľa-
nej dobe je náročné pre každého človeka v 
produktívnom veku venovať sa popri svojim 
povinnostiam dobročinnosti a verejným zá-
ujmom. 

Napriek tomu by sme radi do svojich radov 
prijali nových členov,  ktorí by nám pomohli 
byť naďalej užitočnou organizáciou pre našu 
obec a jej obyvateľov. 

Peter Čačaný

„Bohu na slávu, blížnemu pomoc“
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Predrahá smútiaca rodina a duchovenstvo,
drahí všetci smútiaci!

V deň jeho pohrebu by sme tu radšej neboli, 
keby nebolo smútočného oznámenia, ktoré 
nám všetkým pripadalo ako falošná správa, 
ktorá k nám len omylom éterom zablúdila. 
Pri zistení, že správa o náhlom odchode člo-
veka, ktorého sme poznali a mali v obľube, 
keď nás náhle opustil veľadôstojný pán Mgr. 
Peter Blahovec (*8.2.1976 - +27.12.2020) – 
farár Farnosti Lukáčovce a dekan Dekaná-
tu Lužianky, spôsobilo šok v našej mysli, 
privodilo smútok do srdca, slzy do očí a 
osobnú spomienku či prítomnosť na smú-
točných pohrebných obradoch. 

Z tohto dôvodu mi, prosím, dovoľte, ako 
jeho kňazský spolubrat a najlepší kamarát, 
sa vám smútočne prihovoriť. Nie som vnú-
torne schopný prihovoriť sa nahlas, preto 
využívam tejto písomnej formy k tlmočeniu 
predložených myšlienok. Boli písané cez 
slzy a plač v jedno skoré ráno v týždni pred 
jeho pohrebom a samotný príhovor som 
nazval: ALTER EGO (Druhé ja).

Tak ako vás, i mňa vnútorne nesmierne 
zasiahla udalosť, ktorú som zažil v neskorý 
večer nedele 27. decembra 2020. Uprostred 
môjho včasnejšieho nedeľného spánku 
ma po krátkom čase z ničoho nič prebudil 
mobil, ktorý nezvonil, lebo je cez noc na 
tichom chode. Pozrel som na displej a na 
ňom som rozospatými očami čítal: Peter 
Blahovec. Neozval sa však už on, ale len z 
jeho mobilu tlmočenie jeho priania, aby 
som za ním súrne prišiel. O to viac som 
spozornel, lebo pred Vianocami nastúpil po 
pozitívnom potvrdení koronavírusu do ka-
rantény na svojej fare v Lukáčovciach. V tej 
chvíli som neuvažoval ani sekundu, či tam 
ísť, alebo neísť. Či to je rizikové, alebo nie. 

Srdce má totiž dôvody, ktoré rozum neberie 
do úvahy. Veď bol to on, kto stál pri mne pri 
mojich úspechoch i nezdaroch, v radosti i 
v mojej chorobe a dennými návštevami ma 
pred rokom sviatostne posilňoval a navšte-
voval v nemocniciach. A vo chvíli, keď sa za 
mnou prišiel duchovne rozlúčiť a požiadať 
ma o zabezpečenie posledných vecí, nemal 
by som byť mu nablízku a v pohotovosti?! 

Zastihol som ho na fare v Lukáčovciach už 
však v dobe jeho odchodu z tohto sveta, keď 
mu už ani zavolaná rýchla pomoc nedoká-
zala prinavrátiť dýchanie. Nasledovalo už 
len vyslúženie zaopatrovania spojeného s 
pomazaním a generálnou absolúciou. Ako 
i zvolávanie nad ním všetkých svätých, 
aby mu prišli na pomoc, ponáhľali sa mu v 
ústrety a zaviedli ho pred tvár Najvyššieho...

Prepáčte nám – že spolu s jeho bratom 
Jánom, ktorý narýchlo prišiel z Kysúc aj s 
Petrovými dvoma synovcami – ale nemali 
sme vtedy vnútorných síl, aby uprostred 
nedeľnej vianočnej noci, sme zverejnili túto 
ťaživú smútočnú správu. Bezsenná noc nás 
oboch je len svedectvom nášho nemého a 
slzavého bôľu. Ten však v nastávajúcom dni 
prišiel rovnako k vám. Pocítili ste všetci, čo 
sme zažívali. Šok, smútok, slzy, žiaľ, neve-
renie prijatej správy a veľkú stratu v našom 
živote, vo farnosti, dekanáte, v kňazskom 
spoločenstve Nitrianskej diecézy a v našom 
srdci. 

Veľadôstojný pán dekan Mgr. Peter 
Blahovec – bol človekom bezprostredným, 
žoviálnym, odhodlaným pomôcť, duchov-
ne a kňazsky poslúžiť. Mal dar, že sa vedel 
porozprávať so vzdelancom i bežným člo-
vekom. Nerozlišoval ľudí podľa postavenia. 
Ale v odhodlanej ľudskosti a duchovného 

ALTER EGO Vdp. Peter Blahovec
(Smútočné osobné vyznanie pre deň jeho pohrebu – Lukáčovce/Oščadnica 2.1.2021)

poslania sa snažil byť na blízku všetkým, 
ktorí ho potrebujú. Mal záľubu v knihách a 
v historickej revue. Mnohými knižnými no-
vinkami nás niektorých zásoboval. A refe-
roval, čo nové sa dočítal. Viaceré knihy som 
osobne prečítal „len jeho očami“, keď o nich 
rozprával. Táto jeho záľuba a sčítanosť vná-
šala do jeho života a kázní živosť, aktuálnosť 
i príťažlivosť. 

Bol horlivým mariánskym ctiteľom, pú-
tavým kazateľom a takisto vyhľadávaným 
spovedníkom, lebo vedel sa vcítiť a chápať 
ľudské osudy, zlyhania a omyly. Roky rokú-
ce sme dvakrát ročne cestovali spoločne na 
nákupy devocionálií do Poľska. A to predo-
všetkým pre dobro a krásu nám zverených 
kostolov a liturgie v nich. Mnohé z týchto 
vecí na daných miestach slúžia dodnes. A 
jeho víziou, ako hovoril, bolo, že bude takto 
v nasledujúcom roku zabezpečovať litur-
gický interiér plánovanej výstavby nového 
kostola na filiálke Andač. 

Vždy sa dobre cítil v kňazskej spoločnosti 
medzi spolubratmi pri rôznych liturgických 
sláveniach a stretnutiach. Tešil sa, keď sa 
mohol porozprávať so spolubratom kňa-
zom, so svojím farníkom alebo s hocikým, 
koho stretne. Úprimne sa tešil priaznivému 
vzťahu, ktorý mal so svojím biskupom Vi-
liamom a mal ho vo veľkej úcte a obľube. 
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Ale ctil si a vážil rovnako všetkých svojich 
principálov počas svojich kaplánskych ro-
kov v Rajeckej Lesnej, Dolnom Hričove, 
Lietave a Trenčíne. Jeho farárske pôsobe-
nia vo Farnosti Selec a Lukáčovce spolu 
s filiálkami Alekšince a Andač mu spô-
sobovali profesijnú radosť, kňazské odu-
ševnenie a pastoračný zápal. Tešil sa, keď 
v týchto kostoloch mohol niečo vynoviť a 
vylepšiť. Či to už bolo vymaľovanie kostola 
v Selci, spravenie nového ozvučenia, elek-
troinštalácie a osvetlenia v Lukáčovciach, 
alebo ešte počas koronakrízy zavedenie 
nového kúrenia v Alekšinciach. 

Popri tom pracoval na prípravných prá-
cach pre stavbu zmieneného nového kos-
tola na filiálke Andač. A viackrát podnikol 
rôzne púte so svojimi farníkmi na mnohé 
posvätné pútnické miesta. Vo všeobecnosti 
a bez akejkoľvek nadsádzky je možné kon-
štatovať: Drahí jeho terajší a predchádzajú-
ci farníci, dôstojní jeho kňazskí kamaráti 
a spolubratia, milí jeho priatelia a známi, 
mal vás úprimne rád ako váš duchovný 
pastier i ušľachtilý priateľ. 

Cenil si vašu ústretovosť, vaše ľudské prija-
tie na miestach, kde pôsobil, vašu štedrosť 
a pohostenie a ochotu priložiť ruku k dob-
rému dielu. Zakaždým sa tešil dobrej spo-
lupráci s jednotlivými starostami, s daných 
spomenutými obcami, s jeho blízkymi 
spolupracovníkmi a starostlivými osobami 
i pomocníkmi. Ak by však náhodou ešte 
niekomu zaznievali jeho nedokonalosti 
alebo slovné urieknutia, prosím, odpustite 
mu, ako mu Boh odpustil pri generálnej 
absolúcii! A ako dúfame, zaodial ho dosta-
točnou dávkou milosrdenstva, odpustenia 
a lásky.

Mňa osobne a nás oboch spoločne dlhé 
roky obohacoval náš bezprostredný kňaz-
ský, priam bratský a čistý kamarátsky 
vzťah. Dokázali sme spoločne nielen za-
bezpečovať naše kostoly a farnosti, konzul-
tovať pastoračné záležitosti, spoločne sa ra-
diť a hľadať východisko pri riešení rôznych 
záležitostí vedenia farností a dekanátov. 
Ale spoločne sme dokázali prerozprávať 
hodiny a hodiny v družnom všespoločen-
skom rozhovore. 

Niekedy sa nám zdalo, že deň má málo ho-
dín pre naše rozhovory. A najkrajšiu oázu 
pre tieto rozhovory a oddychový pobyt na 
ceste za nákupmi devocionálií do Poľska 

sme vždy našli v Oščadnici u jeho milovanej 
sestry Miladky, ktorá nám vždy vytvorila 
príjemnú a pohostinnú atmosféru typicky 
štedrého kysuckého zázemia. 

Drahí jeho súrodenci, dnes so spomienka-
mi na milovaných vašich rodičoch by zaiste 
Peter chcel Tebe osobitne, drahá Miladka, 
úprimne poďakovať za všestrannú celo-
životnú starostlivosť, ako vyjadriť vďaky 
takisto ostatným bratom - súrodencom s 
ich rodinami, krstným rodičom, všetkým 
synovcom, neteriam a láskavo požehnať 
svoje krstňa. Vyjadrené biblicky, ako naj-
mladší zo súrodencov bol vaším mileným 
benjamínom, ale nejedenkrát i zabezpeču-
júcim egypstkým biblickým Jozefom. Na 
jeho svetlú pamiatku zapaľujte mu, prosím, 
sviečku pri malinkej mariánskej kaplnôčke 
naprieč cez potok jeho rodičovského domu, 
ktorú sme spoločne pred rokmi požehnali.

Napriek tomu, že v súzvuku kamarátstva 
sme nachádzali mnohé spoločné témy, v 
jednej oblasti sme sa nedokázali zladiť, a to 
v cestovaní. Osobne rád by som mu ukázal 
čaro rôznych európskych pútnických miest 
a svetových veľkomiest, či dal mu zakú-
siť vánok morského pobrežia. Až na malé 
výnimky, jemu stačili Kysuce a Slovensko, 
ktoré miloval, stačilo mu prostredie jeho 
kňazského účinkovania a drahé i milo-
vané zázemie rodiny, do ktorej patril. To 
tvorilo jeho lokálpatriotizmus, s ktorým 
bol spokojný. K svojmu životu nepotrebo-
val celosvetový svet. Stačil mu svet, ktorý 
ste tvorili vy všetci jeho drahí a milí; svet, 
v ktorom žil a pracoval. A z tohto dôvodu 
takisto vaše srdce má dôvody, prečo za ním 
smútite... Lebo sme ho vo všeobecnosti 
mali radi a v obľube!

V deň jeho pohrebu sme vrcholne smutní 
a nesvoji. Tak za veľkou stratou, ktorú vo 
veľadôstojnom pánovi Petrovi Blahovcovi 
strácame. Ale zhodne tiež z toho, že nemô-
žeme jeho pohreb vyslúžiť tak, ako by si za-
slúžil, ako by sme chceli a ako by sa patrilo. 

Cítim však jedno, že po návrate normálnych 
a bezpečných čias sa na miestach jeho vý-
znamného kňazského pôsobenia odslúžia 
za neho dodatočne zádušné sv. omše. Lebo 
on nezomiera v našich spomienkach, neo-
púšťa naše srdce a nezomiera v našej láske. 
A sám sa zaväzujem, že tabuľka s jeho me-
nom pribudne na priečelí novopostaveného 
pútnického chrámu Panny Márie Matky 

Cirkvi v Turzovke na Živčákovej, kam sme 
spoločne radi chodievali.

Na duchovné cvičenia sme veľmi radi cho-
dili na Svätý Hostýn na Morave. Tam na 
vrchu kopca v malebnej prírode pri Bazi-
like Nanebovzatia Panny Márie sme preží-
vali duchovnú atmosféru exercícií. Nikdy 
sme však neopomenuli zájsť na malý cin-
torín, ktorý sa nachádza v blízkosti tejto 
významnej mariánskej baziliky. Vždy nás 
na vstupnej kovovej bráne cintorína fasci-
novali slová, ktoré sú tam napísané: „Od-
počiňte v pokoji nablízku té, kterou jste za 
živa milovali.“

Dovolím si za nás všetkých vyjadriť fami-
liárne oslovenie a vyznanie, lebo inak, ako 
osobne, by sa mi to ani nedalo: 

Drahý Peťo, dnes, pre nás všetkých v tejto 
ťažkej a smutnej chvíli, Ti chcem za seba 
i za nás všetkých povedať: VEĽKÉ ĎAKU-
JEM. Sme vďační, že sme ťa poznali, že si 
vstúpil do našich životov a zanechal v nich 
nezmazateľnú stopu. Odcestoval si zrazu 
a príliš ďaleko. Nech Ťa teda v týchto več-
ných diaľavách náš Veľkňaz Ježiš Kristus, 
ktorému si obetavo slúžil, prijme k sebe pri 
slávení nebeskej liturgie. A nás nech posil-
ňuje pri prekonávaní veľkej osobnej straty 
a žialivého smútku, ktoré nastali Tvojím 
odchodom. A vo svojej rodnej obci, v ma-
riánskom pútnickom mieste Oščadnica, 
v ktorej si sa rozhodol spočinúť po boku 
svojich milovaných rodičov, odpočívaj vo 
svätom pokoji v blízkosti oščadnickej Pan-
ny Márie – nablízku tej, ktorú si za živa tak 
vrúcne miloval. R.I.P.

Za všetkých: Dušan Argaláš
farár v Topoľčanoch 

a jeho najlepší kamarát
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Pre niekoho bol školský rok 2021/2022 
posledným školským rokom, pre nieko-
ho prvým. 

Rozlúčili sme sa s našimi deviatakmi, kto-
rých životná cesta v našej škole nekončí, ale 
práve naopak, vydávajú sa v živote novým 
výzvam a šanciam. Pre budúcich prváčikov 
sa zatvorili dvere materskej školy. Nastala 
chvíľa, kedy sú časy strávené v našej škôl-
ke nenávratne preč a s nimi i bezstarostné 
chvíle hier a zábavy. 

Každý z nás sme iný, avšak počas školského 
roka sme mali rovnaký cieľ – zažiť krásne 
chvíle, úspešné okamihy s dobrými znám-
kami, dosiahnuť prvenstvá na súťažiach, 
získavať nové vedomosti a zručnosti, nájsť 
si nových priateľov a zažiť veľa, veľa pozitív-
nych zážitkov.
          
Aký bol teda školský rok 2021/2022 v na-
šej Základnej škole s materskou školou, 
Alekšince?

Materskú školu navštevovalo 58 detí, z toho 
bolo 15 predškolákov. Činnosť bola zame-
raná na všestranný rozvoj osobnosti detí. 
Pracovali sme podľa Školského vzdelávacie-
ho programu ,,Školička sovička“ a Ročného 
plánu školy. Materská škola podporovala 
zdravý vývin detí, kreativitu detí a ich túžbu 
ukázať, čo všetko dokážu a vedia. Pani uči-

teľky sa venovali aktivitám zameraným k 
výchove zdravia, enviromentálnej výchove, 
skúmali spolu s deťmi nepoznané a nepre-
skúmané. 

Pokračovali sme  v projekte ,,Olympiáda vo 
svete rozprávok,“ nakoľko sme vďaka pod-
pore Nadácii ZSE už v minulom školskom 
roku získali financie na realizáciu projektu. 

Aj napriek zhoršujúcej sa pandemickej si-
tuácie sme sa v nasledujúcich mesiacoch 
snažili spestriť deťom pobyt v našej škôl-
ke, a to rôznymi aktivitami a akciami, ako 
Deň strašidiel, Mikuláš v škôlke, Vianočná 
besiedka, Rapotavá straka, Fašiangy, vyná-
šanie Moreny, Deň Zeme, MDD. 

Zúčastnili sme sa divadelných predstavení - 
,,Cesta za dúhou, Malí huncúti.“ 

Pre naše mamičky a babičky sme si spoloč-
ne so základnou školou pripravili vystúpe-
nie ku Dňu matiek, ktoré 
si deti patrične užili a my 
veríme, že sme všetkým 
prítomným vyčarovali 
úsmev na tvári. 

V poslednom mesiaci školského roka sme 
sa vybrali na 1-dňový výlet do minifarmy, 
kde deti mali možnosť pozorovať zvieratká 
typické pre slovenský gazdovský dvor.  V zá-
vere júna sa ,,naši PREDŠKOLÁCI – VEĽKÉ 
SOVIČKY“ rozlúčili so svojimi kamarátmi 
a pani učiteľkami na rozlúčkovej slávnosti, 
ktorá sa uskutočnila v KD Alekšince v spo-
lupráci s pánom starostom a pani riaditeľ-
kou.

Materská škola organizovala i krúžkovú 
činnosť, a to tanečný krúžok a krúžok an-
glického jazyka.

V školskom roku 2021/2022 sme sa zapo-
jili opäť do rozvojového projektu pre zria-
ďovateľov materských škôl, ktoré vyhlásilo 
MŠVVaŠ SR, a ktorého cieľom výzvy bolo 
vybavenie novovzniknutých tried, interié-
rové vybavenie, učebných pomôcok a di-
daktických hračiek na rozvíjanie celostného 
osobnostného rozvoja detí.  No a vďaka tej-

Zhodnotenie školského roka 2021/2022 
v ZŠ s MŠ Alekšince 395
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to výzve sme získali 10.000 € na realizáciu 
novej triedy pre materskú školu, ktorá sa 
bude nachádzať v budove ZŠ od budúceho 
školského roka. Samozrejme, jej realizácia 
je možná aj vďaka finančným prostriedkom 
z obce.

Žiaľ, nie všetky aktivity, ktoré sme mali 
naplánované, sa nám podarilo splniť, dôvo-
dom bola opäť situácia spojená s COVID-19, 
ktorý ovplyvnil nielen život dospelých, ale i 
naše deti v materskej škole. 

Aj napriek tomu veríme, že deti zažili veľa 
pekných chvíľ, akcií, spoznávali nové veci 
a kamarátov a predškoláci sa pripravili na 
,,veľký vstup do našej školy.“ 

Školský rok v základnej škole sa začal pres-
ne v ten istý deň ako v materskej škole, a to 
2. septembra 2021. V tento deň sme otvo-
rili jej brány a spoločne sa tešili na príchod 
všetkých  žiakov. S úsmevom  sme privítali 
najmä ,,nováčikov“ – našich  prvákov. Školu 
navštevovalo 165 žiakov.

Ani v škole sme sa počas roka nevyhli za-
tváraniu tried kvôli pandémii, a tak sme 
často zatvárali a otvárali dvere jednotlivých 
tried, a spoločne sa snažili zvládnuť toto  
pre nás náročné obdobie. 

Naším cieľom bolo zabezpečiť výchov-
no-vzdelávací proces na dobrej úrovni, a 
my veríme, že sa nám to aj podarilo. 

Zameranie školy vychádzalo z aktuálnych 
podmienok školy, základných pedagogic-
kých dokumentov a štátneho, i školského 
vzdelávacieho programu. Vytvárali sme 
podmienky na zvýšenie kvality vzdeláva-
nia a ďalšieho vzdelávania pedagogických 
zamestnancov, zlepšovali sme materiálne, 
technické a hygienické vybavenie školy. 
Spolupracovali sme s rodičmi, obcou a iný-
mi subjektmi. 

Škola poskytla pre pedagogických zamest-
nancov aktualizačné vzdelávania s témami:
- Šikanovanie a kyberšikana na školách a jej 
predchádzanie,
- Riešenie konfliktov v školskom prostredí,
- Mentoring v školskom prostredí ako pod-
pora kolegiálneho učenia a adaptačného 
vzdelávania.

Nadväzovali sme na tradície našej školy, 
rozvíjali jej silné stránky, podporovali efek-

tívne metódy 
v y u č ov a n i a , 
vytvárali prí-
jemné prostre-
die, realizovali 
p r e v e n t í v n e 
programy.

Venovali sme 
sa rôznoro-
dým aktivi-
tám, súťažiam, 
olympiádam, a 
to napr.  hodi-
nám s anglic-
kou lektorkou, 
rozhlasovým 
vysielaniam. 
Zapojili sme sa 
do súťaží, ako: 
Adoptuj si kra-
vičku, Pytago-
riáda, Chemic-
ká olympiáda, 
Všetkovedko, 
Č i t a t e ľ s k ý 
oriešok, Sväto-
plukovo krá-
ľovstvo ožíva, 
Okresné kolo 
anglickej olympiády, Vesmír očami detí, 
Oriešok, Biblická olympiáda, Najkrajšia bá-
seň o jari, Klokan, Vodová súťaž, Naša prvá 
obrázková knižka, súťaž o najkrajšiu kras-
licu, Bicyklová revue, Dlaň dokorán a iné. 
Niekoľkokrát do mesiaca si žiaci pripravo-
vali rôzne tematické nástenky, na ktorých 
zobrazovali s veľkou radosťou svoje výtvory. 

Na pôde školy sme uskutočnili rôzne akcie: 
karneval – vyučovanie v maskách, , roves-
nícke vyučovanie  - 
žiaci zo 7. ročníka si 
vyskúšali, ako je na 
,,vlastnej koži“ učiť 
žiakov z nižšieho 
ročníka, a to kon-
krétne žiakov zo 4. 
ročníka.

Pokračovali sme aj v 
besedách, či už išlo 
o besedu o bulímii a 
anorexii, besedu so 
zdravotníkom alebo 
so spisovateľom....

Naši žiaci písali pozdravy olympionikom, 
Valentínsku poštu, a samozrejme, pokra-
čovali sme vo vydávaní ŠKOLSKÉHO ČA-
SOPISU – ŠTVORLÍSTOK. Zúčastnili sme 
sa magnetického experimentu, navštívili 
farmu Krušovce, uskutočnili koncoročné 
výlety na základe dobrého správania našich 
žiakov, či už v obci Červený Kameň alebo 
v Prahe.
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Podali sme niekoľko projektov: 
- Spolu proti šikane to zvládneme,
- Predškoláci,
- Kúzelná čitáreň,
- Zážitková zelená oáza.

V niektorých projektoch sme boli úspešní, 
v iných nie, ale podstatné je, že sa snažíme 
stále napredovať vpred, a ani neúspech nás 
nemôže v budúcnosti odradiť. 

Naša škola si v roku 2022 podala žiadosť 
ako spoluzakladateľ o schválenie grantu 
na projekt Erazmus+ s názvom ,,Stop Save 
Survive.“ Projekt je zameraný na ekológiu, 
environmentálnym činnostiam a ochrane 
životného prostredia. Zatiaľ čakáme na jeho 
schválenie.

Ďalej sme sa zapojili aj do programu eTwin-
ning, kde sme boli angažovaní hneď v nie-
koľkých projektoch. 

Naše pani učiteľky prišli aj s vlastnými pro-
jektami: Pre prvý stupeň vytvorili projekt s 
názvom: ,,Would you be my friend“ (Chceš 
byť môj kamarát?) - spolupráca so žiakmi 
rovnakej vekovej kategórie z Írska. Žiaci si 
už vymenili pár listov a pohľadníc, a budúci 
školský rok budú v projekte pokračovať. 

Pre druhý stupeň a žiakov 6. ročníka si 
pani učiteľky pripravili projekt ,,An incre-
dible story“ (Neuveriteľný príbeh) - v kto-
rom bolo niekoľko kolaboratívnych aktivít 
s partnerskou školou z Turecka. V projekte 
sa bude pokračovať aj v ďalšom školskom 
roku. 

Práca žiakov na projektoch veľmi zaujala, 
najmä fázy, keď sa spojili s partnerskou 
školou online a mali tak šancu sa navzájom 
predstaviť, a vidieť v reálnom čase. Keďže 
sa nám práca na projektoch osvedčila, s ur-
čitosťou vieme, že v projektoch budeme aj 
naďalej pokračovať. 

Koniec školského roka sme zakončili dvo-
mi aktivitami. Prvou bol  PLES DEVIATA-
KOV – 1. ročník, ktorý sa uskutočnil v KD v 
Alekšinciach a hosťami boli ako rodičia, tak 
aj žiaci 2. stupňa. Ples  mal pozitívne ohlasy 
a my veríme, že v ďalších rokoch budeme v 
tejto aktivite pokračovať.

No a druhou aktivitou bolo slávnostné 
ukončenie školského roka 2021/2022, na 
ktorej sa zúčastnili všetci žiaci zo ZŠ  a deti 
z MŠ. A práve tu sme ocenili najšikovnej-
ších žiakov, rozlúčili sa so všetkými deťmi a 
žiakmi, s niektorými pani učiteľkami a spo-
ločne si zaželali príjemné prežitie letných 
prázdnin a dovoleniek, aby všetci načerpali 
veľa pozitívnej energie a do nového školské-
ho roka nastúpili plní optimizmu, a najmä s 
úsmevom na tvári. 

                                        
Mgr. Martina Kapitánová

riaditeľka školy
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Náš klub sa nachádza v príjemnom pro-
stredí na Hlbokej ceste v obci Alekšince. 
Vznikol v roku 1991. 

Kynologickí nadšenci a zakladatelia naj-
skôr začínali v areáli parku obce, kde mali 
len obmedzené možnosti na výcvik svojich 
štvornohých miláčikov. Postupne nám obec 
vyhradila oveľa väčší priestor a tým je sú-
časný areál. Postupnou a vytrvalou prácou 
našich členov sme z holého pozemku vytvo-
rili úžasný a krásny areál, kde teraz máme 
možnosť širokospektrálneho výcviku psov. 
Táto cesta nebola ľahká a ani krátka. Aj v 
súčasnosti sa snažíme v areáli mnoho vecí 
skrášľovať a zlepšovať. Momentálne je v 
našom klube zaregistrovaných 30 členov. 
Pravidelne sa stretávame pri spoločných 
výcvikoch, prípravách psov na skúšky, bo-
nitácie či výstavy. Kvalitná príprava a tvrdá 
práca sa odzrkadľuje aj vo výsledkoch. Me-
dzi najúspešnejších kynológov na Sloven-
sku sa v poslednej dobe radí aj naša členka 
- Viktória Šuchterová. Pravidelne sa na pre-
tekoch či už podľa národného skúšobného 
poriadku SVV, alebo podľa medzinárodné-
ho skúšobného poriadku IGP umiestňuje 
na stupni víťazov. Vo veku 18 rokov sa stala 
najmladšou kynologičkou na Slovensku, 
ktorá zvládla skúšku SVV3 so svojou Em-
mou Anubis The Second.

Okrem tradičných plemien ako 
nemecký ovčiak, belgický ovčiak 
nájdete u nás aj mnoho ďalších 
plemien. Medzi tieto patria napr. 
východoeurópsky ovčiak, samo-
jed, dalmatínsky pes, beauceron, 
rotvajler, stafordšírsky teriér. S 
nimi naši členovia dosahujú skvelé 
výsledky na národných, medziná-
rodných výstavách na Slovensku, 
ale aj v zahraničí. Veľmi úspešné v 
tomto roku boli Angelika Tulisová 
a jej Akela Diabli z Inoveckej do-
liny -  Grandšampión Slovenska, 
Martina Jánošíková so psíkom 
Mathias Aiskima – Grandšam-
pión Slovenska a Českej republiky,  
či naša dalmatínka Audry Daysi 
Royal Canis Dynasty, ktorá sa sta-
la juniorskou šampiónkou Sloven-
ska, Srbska, Bosny a Hercegoviny.
Pravidelne sa v areáli nášho klubu 
uskutočňujú rôzne akcie. V spolupráci s 
obcou Alekšince sa u nás každoročne koná 
súťaž vo varení gulášu, protidrogový deň 
pre deti.
 V tomto roku pripravujeme ešte dve kyno-
logické akcie. V októbri Memoriál Ľubomí-
ra Faltusa a v decembri tradičné Mikulášske 
preteky. Radi vás na týchto akciách privíta-
me.

Miestny kynologický klub

Práca so psíkom a jeho výcvik je okrem iné-
ho aj skvelý relax a zábava. Ak sa vám vášho 
psíka nedarí vycvičiť doma, príďte k nám. 
Radi vám pomôžeme, poradíme. Budeme 
radi, ak sa MKK Alekšince rozrastie o nie-
koľkých ďalších Alekšinčanov, ktorých je v 
našom klube veľmi málo!

Mgr. Patrik Hrnko
predseda MKK Alekšince
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nariadenia sv. Otca, aby totiž v každej 
farnosti bola zavedená katolícka akcia, 
organizovaná to činnosť všetkých kato-
líkov na spáse nesmrteľných duší, vyko-
náva sa táto činnosť i v našej fare už od 
rokov  a to v spolkoch starých i novo-
založených (charitas). Chceme byť na 
stráži, pomáhať, dobýjať všade. Avšak 
pridobre sme si vedomí pravdivosti prí-
slovia: čia mládež, toho budúcnosť. To 
vedia i nepriatelia. Preto chcú strhnúť 
za sebou mládež, zlákať ju do svojich 
spolkov, zorganizovať a šíriť svoje pro-
tináboženské idey. Tak je tomu i v našej 
farnosti. V obidvoch obciach založili 
„Sdruženie roľníckej mládeže“, ktorého 
výchova sa nesrovnáva s katolíckymi nábo-
žensko-mravnými zásadami.

Farská rada Katolíckej akcie, aby moh-
la čeliť vplyvu tohto spolku, rozhodla sa 
na svojej schôdzi 1. januára 1935 založiť 
v Lukáčovciach v rámci Katolíckej akcie 
katolícky nepolitický spolok pre mládež i 
odrástlych a to „Orla“. Tejto príležitosti cho-
pila sa alekšinská mládež a traja mládenci: 
Cintula Július, Holec Ján a Vojtech Halmeš a 
vybrali sa k vdp. farárovi Jánovi Klčovi, či by 
aj oni v Alekšinciach nemohli mať „Orla“? 
Vdp. farár ich žiadosti vyhovel a prisľúbil 
aj v Alekšinciach založiť „Orla“. Za týždeň 
potom prihlásilo sa asi 80 uchádzačov do 
„Orla“. Oduševnenie a nálada za „Orla“ bola 
ohnivá a radosť a nádeje ešte väčšie. No a 
budúcnosť ukázala, že v Alekšinciach ne-
sklamali. 

Z minulosti musím spomenúť, že „Orol“ v 
našej obci už bol a to v r. 1924. Viedol ho 
správca Deutelbaumovej pálenice p. Szi-
getváry ako starosta a pán Rudolf Babušík 
ako jednateľ. Hrávali aj divadlá za pomoci 
hlohovskej jednoty a tiež cvičili v prírode i 
na dvore. A „Orol“ by sa azda ujal, keby bol 
riadne zorganizovaný a úradmi schválený. 
O to sa však činnovníci nepostarali, a preto 
Okresný úrad pokutoval p. Szigetváryho pre 
nedovolenú spolkovú činnosť na 30 korún. 
Po jeho odchode z Alekšiniec sa celá orol-
ská akcia rozpadla a utíchla.“    

Zakladajúce valné zhromaždenie Jednoty 
československého Orla v Alekšinciach sa 

uskutočnilo 27. januára 1935 v priestoroch 
miestnej ľudovej školy. Zúčastnilo sa ho pri-
bližne 300 občanov z Alekšiniec a Andača, 
farár Ján Klčo, bývalý krajský náčelník Orla 
Ján Válek a bohoslovec Jozef Magala. 

Účastníci zhromaždenia sa jednohlasne 
vyslovili za založenie Jednoty a prijatie sta-
nov. Takisto boli zvolení dočasní činovníci 
Orla. Starostom sa stal Dominik Urcikán, 
podstarostom Július Cintula, vzdelávateľmi 
Ján Klčo a Rudolf Babušík, jednateľom Jozef 
Bača, matrikárom Imrich Bača, pokladní-
kom Jozef Gajdoš, hospodármi Jozef Pod-
hradský a Vojtech Halmeš, náčelníkom Ján 
Čačaný a náčelníčkou Elena Halmešová. Za 
seniorov boli zvolení Ferdiš Halmeš, Ján Pa-
gáč, Ján Lukáčik a Štefan Huba. Funkcioná-
ri sa potom dohodli na prenájme miestnosti 
na spolkové účely u K. Schlüsslera. 

Stanovy Jednoty boli schválené štátny-
mi úradmi vo februári a do konca marca 
1935 sa prihlásilo 183 členov. Farár Klčo 
často navštevoval stretnutia členov Orla a 
povzbudzoval ich v práci, svornosti, obe-
tavosti, k horlivému plneniu povinností a 
katolíckemu presvedčeniu. Pozdrav členov 
Jednoty bol: „Zdar Boh! Zdar!“ Členovia 
Orla založili ochotnícke divadlo. Náčelníč-
ka Elena Halmešová s učiteľkou E. Kováči-

Spolkový život v Alekšinciach má bohaté 
tradície. Existencia väčšiny spolkov a or-
ganizácií je dobre známa. Jestvovali však 
aj organizácie, o ktorých existencii sa za-
chovalo minimum prameňov a pamätní-
ci ich činnosti už zväčša nežijú. Takýmto 
spolkom bola aj Jednota československé-
ho Orla v Alekšinciach. 

Išlo o masovú katolícku organizáciu jestvu-
júcu v rokoch 1935-1939, ktorej členmi boli 
starí či prastarí rodičia mnohých súčasných 
obyvateľov Alekšiniec. Existenciu spolku sa 
podarilo zmapovať na základe Zápisnice 
spolku Československého Orla v Alekšin-
ciach, ktorá sa našla v roku 2019 v písomnej 
pozostalosti Mons. Jána Klča (*1894, Kra-
kovany; †1959, Závod), uloženej na rím-
skokatolíckom farskom úrade v rodných 
Krakovanoch. Po znovuobjavení bola zápis-
nica zaslaná na faru do Lukáčoviec, kde je v 
súčasnosti uložená.

Mons. Ján Klčo bol v rokoch 1931-1950 fa-
rárom rímskokatolíckej farnosti Lukáčovce 
a svojou činorodou prácou zanechal hlbo-
kú stopu aj v dejinách Alekšiniec. Spome-
nutú zápisnicu až do konca svojho života 
starostlivo schovával, keďže začiatkom 50. 
rokov 20. storočia rozpútal vládnuci komu-
nistický režim protikatolícke represie. Aj 
samotného farára Klča prišla v apríli 1950 
odviesť Štátna bezpečnosť, no jeho farníci z 
Lukáčoviec a Alekšiniec prišli svojho farára 
brániť. Vtedy si ho ubránili, no neskôr bol 
aj tak zatknutý a dlhšiu dobu internovaný. 
Osoby, uvedené v tejto zápisnici, mohli mať 
za svoju angažovanosť v cirkevnom spolku 
tiež potenciálne problémy so štátnou mo-
cou. Zápisnica sa však do nepovolaných rúk 
nedostala. 

Jednota československého Orla v Alekšin-
ciach bola založená z dôvodov, ktoré sa-
motný farár Ján Klčo v Zápisnici spomína 
týmito slovami: „V dnešných vážnych 
časoch, keď sa natoľko rozšírila ne-
vera a náboženská ľahostajnosť a ich 
následky, spustlosť nemravná a aj bie-
da hmotná ohrozujú ľudstvo, musíme 
zvýšenou mierou pracovať na spáse 
svojej a svojich blížnych a na blahobyte 
svojho národa. Preto v zmysle želania a 

Jednota československého Orla 
v Alekšinciach 
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kovou nacvičili s alekšinskými ochotníkmi 
hry Lurdská pasáčka, Zmarené námluvy, 
Vzorný národovec, Ženské slzy, Americký 
holič, Jakub a Tekla, Strašidlo. V máji 1935 
niektorí funkcionári z dôvodu pracovného 
vyťaženia odstúpili. Namiesto jednateľa Jo-
zefa Baču bol zvolený Vít Gajdoš, namiesto 
náčelníka Jána Čačaného Štefan Škodák. 
Za členov rady boli vymenovaní Jonáš Hal-
meš, Pavel Halmeš, Štefan Abel, Ferdinand 
Halmeš, František Zajko, Štefan Lukáčik, 
Lukáč Mészáros, Štefan Jurík, Jozef Šuba, 
Eliáš Gudába, Robert Hladký, Štefan Huba, 
Gabriel Hanák. Za čestného starostu bol 
zvolený Jonáš Halmeš.

Činnosť Orla bola tŕňom v oku predstavite-
ľom iných politických názorových prúdov, 
čo sa prejavovalo ohováraním a ďalšími 
nepríjemnosťami. Činnosť Orla napriek 
tomu vydarene pokračovala ďalej. Pôvodná 
spolková miestnosť už nestačila a tak 25. 
augusta 1935 Koloman Butyka prepožičal 
časť svojho bytu na spolkové účely. V ten 
istý deň bol kvôli úspechu ochotníckeho 
divadla založený samostatný divadelný od-
bor, ktorého členmi boli Dominik Urcikán, 
Ján Klčo, Rudolf Babušík, Elena Halmešová, 
Július Cintula a Vojtech Halmeš. 

Spolková činnosť sa rozvíjala najmä počas 
neskorých jesenných, zimných a skorých 
jarných mesiacov, keď bolo na gazdovstvách 
pomenej práce a dlhé zimné večery posky-
tovali priestor na takúto realizáciu. 

V septembri 1935 sa svojej funkcie matri-
kára vzdal Jozef Bača, ktorý bol nahrade-
ný Jánom Lukáčikom. Hospodára Jozefa 
Podhradského nahradil Anton Candrák. 
V decembru 1935 bol zriadený aj zábavný 
výbor, ktorý mal pripravovať spoločenské 
posedenia a tanečné zábavy pre mládež. 
Jeho členmi boli Jozef Krátky, Vojtech Hal-
meš, Ján Holec, Vít Gajdoš, František Cícer 
a Július Cintula. 

V roku 1936 mala Jednota vlastnú hudob-
nú skupinu, ktorá hrávala na zábavách a 
stretnutiach členov Orla. V spomenutom 
roku sa vytvoril aj „Smierči súd“, ktorý mal 
rozhodovať a urovnávať spory medzi člen-
mi Jednoty. Postupne vznikol aj tlačový od-
bor, ktorého vedúcim bol v roku 1938 Jozef 
Gajdoš. Jeho úlohou bolo rozširovanie ka-
tolíckej tlače. Okrem toho vznikol aj eucha-
ristický odbor, ktorého vedúcim bol v roku 
1938 Jozef Košťál. Mal podnecovať členov k 
pravidelnému prijímaniu sviatostí.  V tom 
istom roku bol zriadený misijný odbor, na 
čelo ktorého bol biskupom menovaný Ru-
dolf Babušík.

Personálne zloženie činovníckych funkcií 
Jednoty sa neustále menilo. V rokoch 1936-
1937 bol starostom Jednoty Jonáš Halmeš, 
v roku 1938 Ferdinand Halmeš. Začiatkom 
roku 1938 boli do rady Jednoty zvolení: 
vzdelávatelia Ján Klčo, Anton Slugoň, Ru-
dolf Babušík, jednateľ Vít Gajdoš, poklad-
ník Alfonz Halmeš, matrikár Jozef Košťál, 
hospodári Štefan Huba a František Skokan, 

revízori Štefan Hajka a Aladár Halmeš, ná-
čelník Anton Gajdoš, náčelníčka Elena Hal-
mešová.

Posledná zápisnica Jednoty vznikla na za-
sadnutí spolku 18. decembra 1938. V tom 
čase sa prudko zmenila politická situácia 
v Československej republike. Následkom 
Mníchovskej konferencie a Viedenskej ar-
bitráže bola republika územne okyptená. 
Slovensko získalo autonómiu a vo vyhro-
tených politických pomeroch sa väčšina 
slovenských politických strán zjednotila 
s Hlinkovou slovenskou ľudovou stranou, 
ktorá tak získala prívlastok Strana sloven-
skej národnej jednoty. Podobne sa jedinou 
povolenou organizáciou stala Hlinkova gar-
da a Hlinkova mládež. V zmysle vládneho 
nariadenia bol 16. decembra 1838 Orol roz-
pustený a jeho majetok pripadol Hlinkovej 
garde. Väčšina členstva prešla do novej or-
ganizácie, kde pokračovali v kultúrno-osve-
tovej činnosti, divadelných predstaveniach 
a tanečných zábavách. Situácia sa zmenila 
v roku 1942, keď sa Hlinkova garda začala 
podieľať na protižidovských opatreniach a 
postupne sa diskreditovala spoluprácou s 
nacistickým Nemeckom. 

Priestorový rozsah tohto článku neumož-
ňuje uverejnenie rozsiahlych menných zo-
znamov členov Jednoty. V prípade záujmu 
čitateľov, či aj ich predkovia boli členmi 
tohto spolku, je možné kontaktovať autora 
článku.

Mgr. Tomáš Hrubý, PhD.
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Obecné noviny o živote obce a občanov Alekšiniec

Akcia opäť bola podľa účastníkov veľmi 
úspešná so slušnou návštevnosťou, dobrá 
strava a dobré počasie prispeli k celkovému 
pozitívnemu obrazu nášho PZ Alekšince, 
ale aj pekného kynologického areálu, ktorý 
je dlhodobo vždy na takého akcie priprave-
ný na jednotku zo strany domácich kyno-
lógov, za čo im a všetkým zainteresovaným 
patrí veľká vďaka.

„Kde nie je voda – tam nie je život“

PZ Alekšince hospodári na výmere 1457 ha, 
cca 15 km od krajského mesta Nitra. V na-
šom revíri sa nachádza hlavne zver drobná 
a srnčia.

Hospodárime čisto v  poľnom revíri s in-
tenzívnou poľnohospodárskou činnosťou. 
V 1/3 revíra sa nachádzajú prirodzené vod-
né zdroje ako prameň a Alekšinský potok. 
V 2/3 revíra zdroje vody nie sú, a preto sme 
sa rozhodli pár rokov dozadu takéto, i keď 
umelé napájacie zdroje umiestniť v  tých-
to častiach revíru. Zakúpili sme betónové 
20 l napájacie zariadenia, ktoré sme podľa 
potreby rozmiestnili do revíru. Ich efekt sa 
dostavil za veľmi krátky čas a  zver si tieto 
miesta našla veľmi rýchlo. 

Fungujeme v  5-členných pracovných sku-
pinách, ktoré majú rozpis na celé obdobie 
od apríla do septembra a podľa aktuálnej si-
tuácie dopĺňajú prísun čerstvej vody. Každá 
napájačka je doplnená soľníkom, aby zver 
toto miesto navštevovala počas celého roka. 
Aktuálny ročník nám ukázal a presvedčil aj 
tých posledných neveriacich členov, aký vý-
znam má voda pre zver a všetko živé okolo 
nás. Extrémne horúce počasie nás samot-
ných donútilo vodu dopĺňať aj každé 3 dni, 
čo bolo veľmi časovo náročné, ale veľmi 

„Čistý revír – čistá príroda“

Dňa 19. marca 2022 organizovalo naše PZ 
Alekšince v spolupráci s  obcou Alekšin-
ce zber odpadu z  revíru v  katastri obce 
Alekšince. Na akcii sa zúčastnilo 16 členov 
PZ a  ich rodinní príslušníci. Z  revíru sa 
podarilo vyzbierať 1,2 t odpadu, ktorý bol 
vytriedený na zbernom dvore. Opäť sme sa 
mohli presvedčiť, že každá takáto akcia má 
veľký význam a opodstatnenie. Určite mož-
no konštatovať, že sme zaznamenali o čosi 
menší objem vyzbieraného odpadu v  po-
rovnaní s predchádzajúcimi rokmi.

Ďalším pozitívom bola účasť mladšej ge-
nerácie, našich nasledovníkov, ktorí sa na 
túto akciu veľmi tešili a  výraznou mierou 
pomohli k jej priebehu, za čo im samozrej-
me patrí veľká vďaka, tak isto ako každému 
zúčastnenému na tejto akcii. Po skončení 
akcie bolo priateľské posedenie v chate PZ.

Dňa 1. mája 2022 zorganizovalo opäť PZ 
Alekšince v spolupráci s Klubom chovateľov 
nemeckých krátkosrstých stavačov  - Jarné 
skúšky vlôh stavačov. Cez 20 mladých psí-
kov plemena Nemeckého krátkosrstého sta-
vača si zmeralo sily v jednotlivých disciplí-
nach v našom revíri. Skúšky spočívali v tom, 
čo sa v jednotlivých psíkoch nachádza, aké 
majú vlohy, vlastnosti a danosti. 

Zo života PZ Alekšince 



19

AUGUST  2022Alekšinské noviny

prospešné. Len za tento rok odhadujeme, že 
sme do revíru vyviezli v rámci našich napá-
jacích zariadení cez 20 tisíc litrov. Ešte vý-
znamnou pridanou hodnotou je aj fakt, že 
do tejto činnosti sa sami dobrovoľne zapo-
jili aj naši nádejní poľovnícki nasledovníci, 
mladé pušky, rovnako ako v projekte „Čistý 
revír a  čistá príroda“, za čo im patrí veľká 
pochvala, že už v tomto veku berú poľovníc-
tvo ako poslanie a sami hovoria už automa-
ticky: „Poľovníctvo má zmysel!“ 

Okrem týchto akcií sa PZ Alekšince a jeho 
členovia podieľali na organizovaní tra-
dičného Juniálesu - podujatia v  mesiaci 
jún – pri príležitosti mesiaca poľovníctva 
a Dňa detí  v spolupráci s pánom starostom 
a  Dobrovoľnými hasičským zborom. Mys-
lím si, že sa vytvorila veľmi príjemná kul-
túrno-spoločenská akcia, ktorej dominoval 
dobrý poľovnícky guľáš, dobrá muzika 
a hlavne dobrá nálada a  spokojnosť účast-
níkov akcie.

Poľovníctvo a  všetko okolo neho sa v  po-
slednom období nenachádza vo veľmi 
dobrom svetle, ale myslím, že všetky tieto 
spoločné akcie musia každému napove-
dať, že poľovníctvo má jednoznačne ne-
odškriepiteľné miesto vo vidieckej oblasti 
a  jednoznačne všetci poľovníci prispievajú 
výraznou mierou ku kultúrno-spoločenské-
mu životu obce a nemalou mierou prispie-
vajú k  zveľaďovaniu životného prostredia 
okolo nás.

Vďaka vzdelávaniu našich najmladších sa 
podarilo presadiť  na celoslovenskom kole 
KMPPP pod záštitou prezidenta SPK  Da-
vidovi Ťapušíkovi a Richardovi Ivančovi. V 
tvrdej konkurencii obsadili pekné bronzo-
vé 3. miesto, čo sa historicky ešte nikomu 
z okresu Nitra nepodarilo. Pevne veríme, 
že to bude pre chalanov motivujúci úspech 
pre ďalšiu ich činnosť v prospech dobrého 
mena slovenského poľovníctva.

Poľovníctvo má zmysel.
Lesu a lovu zdar !

Richard Ivančo 

Dôchodcovské okienko
Po rokoch pandemickej stagnácie aj my, 
seniori, pomaličky začíname aktívne žiť. 

Je ťažké niečo zorganizovať, raz je príliš tep-
lo, inokedy sú zase iné príčiny, prečo sa ne-
zapojiť do  akcie, ktorú nám musel aj niekto 
pripraviť. Ale zvládli sme to a v tomto roku v 

júni sme boli aj na zájazde v Topolčiankach. 

Nebolo to ďaleko, ale myslím si, že účastníci 
boli spokojní, aj keď doma nás niektorých 
čakalo nemilé prekvapenie po búrke a už 
sme nechceli zo strachu vidieť ani Arboré-
tum Mlyňany. 

17. júla sme zorganizovali batôžkové pose-
denie v kynologickom areáli, kde nám za-
spievali a dobre zahrali heligonkári z Nitry. 
Škoda, že neprišlo viac ľudí, urobili sme pre-
to všetko, ale tí, čo tam boli, určite neľutovali. 

Doniesli sme si dobré slané aj slad-
ké koláčiky, dali aj dobré vínko a 
tancovali všetci do nohy. Dúfam, 
že sa nám ešte do konca roka niečo 
podarí zorganizovať, aspoň mi-
kulášske posedenie, aby sme na 
chvíľu zabudli na všetky choroby 
a starosti.  
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Kategórie U11 a U13
V sezóne 2022/2023 budú v našom klube pô-
sobiť mládežnícke kategórie detí U11 a U13 
pod taktovkou trénerského dua Patrik Bau-
man a Radovan Lazarčík. „Pred štartom no-
vej sezóny ma oslovil p. Mikula s možnosťou 
trénovania mládeže, nakoľko bývalí tréneri 
po dlhoročnej kvalitnej práci skončili a mne 
po ročnej pauze od trénovania padla ponuka 
vhod. Vyzerá to tak, že talentov máme v klube 
dosť a pevne verím, že mládež bude napredo-
vať a vychováme kvalitných mladých futba-

listov. S trénovaním mi bude pomáhať Rado 
Lazarčík, ktorému ďakujem, že ma v tom 
nenechal samého. Verím, že spolu vytvoríme 
kvalitný trénerský tandem. Koncom augusta 
začíname majstrovské zápasy kategórie U13 
a v priebehu septembra sa pripojí aj mladšia 
U11,“ zhrnul tréner Patrik Bauman. 

Tréningy sú plánované každý utorok a piatok 
o 17:00 na hlavom ihrisku. V prípade záujmu 
rodičov prihlásiť dieťa do tréningov je možné 
sa informovať priamo u trénerov. 

Do sezóny 2022/2023 v novovytvorenej 
VI. lige stred vstupuje naše  A mužstvo s 
viacerými zmenami. 

Na lavičke skončil tréner Ján Štajer, ktorého 
nahradilo duo Jozef Brath a Peter Zabák. 
Skúsený Robo Glenda odišiel do Rakúska, 
v mužstve tiež skončili Martin Mada, Do-
minik Civáň, Simon Watter a Jakub Babulic. 
Najlepší strelec minulej sezóny Peter Daniš 
sa nakoniec rozhodol zostať a staronovými 
tvárami sú Alekšinčania - Peter Hudák, Mar-
tin Gunda, Lukáš Trnka a Alan Turanovič. 
Do bránky sa vrátil Norbert Bányi, ktorý už 
v našom klube pôsobil v sezóne 2017/2018. 

Ciele do novej sezóny načrtol tréner Brath: 
„V prvom rade chceme zastabilizovať muž-
stvo. Prišlo veľa mladých a šikovných hráčov, 
ktorí si vyžadujú čas a trpezlivosť. Verím, že 
výsledky sa dostavia. Chceme hrať pekný a 
útočný futbal, na ktorý bude alekšinský divák 
rád chodiť.“ 
Prišli: N. Bányi, R. Michalec, L. Trnka, D. 
Andel, P. Šimon, S. Šabo, P. Hudák, S. Skalic-
ký, A. Turanovič, M. Ružarovský
Odišli: N. Ivankiv, D. Civáň, J. Babulic, M. 
Mada, R. Glenda, S. Watter, M. Frišo, J. Prec 

A mužstvo s viacerými zmenami...

24.9. 2022 o 17.30 h.
MFK Alekšince – TJ Nitra – Chrenová
2.10. 2022 o 14.30 h.
OFK Solčany - MFK Alekšince 
8.10. 2022 o 16.30 h.
MFK Alekšince – TJ Zbehy
16.10. 2022 o 14.00 h.
FC ViOn C - MFK Alekšince
22.10. 2022 o 16.00 h. 
MFK Alekšince – TJ Jacovce
30.10. 2022 o 14.00 h. 
KFC H. Kráľová - MFK Alekšince
5.11. 2022 o 16.00 h. 
MFK Alekšince – ŠK V. Zálužie
13.11. 2022 o 13.30 h. 
ŠK Nevidzany - MFK Alekšince

Rozpis jesennej časti:
MFK Alekšince – OFK Ludanice 3:3
Góly: P. Daniš 2, vlastný
TJ Krušovce – MFK Alekšince 1:2
Góly: B. Holčík, P. Daniš
MFK Alekšince – ŠK Rumanová 4:1 
Góly: L. Trnka 3, S. Skalický 

28.8. 2022 o 17.00 h. 
FC Topoľčany – MFK Alekšince
3.9. 2022 o 18.00 h. 
MFK Alekšince – ŠK Báb  
11.9. 2022 o 16.00 h. 
TJ Čeľadice - MFK Alekšince 
17.9. 2022 o 18.00 h. 
MFK Alekšince – FC Klasov


