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Oživili Hollého poéziu

A opäť je tu advent, 
Vianoce, koniec starého 
roku, Nový rok... Sviatky, 
voľno, prázdniny, náv-
števy. Treba toho ešte 
veľa zariadiť, dokončiť, 
upratať, nakúpiť, navariť, 
napiecť. Z každého kúta 
na nás vyskakuje nejaké 

minuloročné predsavzatie, ktoré sme ako 
každý rok, opäť nesplnili. S pribúdajúcimi 
dňami sme na ne zabudli, ale veď máme 
toho tak veľa... Možno si kladieme otázku: 
„Ako máme prežiť ten tohoročný advent 
a Vianoce inak ako v zhone a zmätku?“ 

Advent a Vianoce sú dve obdobia, kto-
ré sú dnes ponorené do všeobecného 
zmätku konzumnej spoločnosti, a preto 
sa ocitli v najväčšom riziku nepochopenia. 
V posledných rokoch má veľa ľudí pocit, že 
pribúda temnoty a neporozumenia v našej 
spoločnosti, okolo nás. 

Vianočný čas je ten, ktorý nás dokáže 
urobiť lepšími. Možno v tomto období po-
zdravíme niekoho alebo sa prihovoríme to-
mu, koho sme si po celý rok nevšimli, mož-
no pomôžeme susedke, susedovi, možno 
nájdeme cestu k svojmu nepriateľovi, mož-
no pochopíme utrpenie tých, ktorých nám 
približuje televízna obrazovka, či vojnové 
ohniská alebo prírodné katastrofy, možno 
sa dokážeme vžiť do údelu malého psíka, 
mačičky. (Pokračovanie na 3. strane.)

Zmeňme 
temný svet v nás

VIANOČNÝ PRÍHOVOR
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DNES V ČÍSLE

  Predsedníčka KJ v Maduniciach Bc. Božena Sviteková ďakuje speváckemu súboru Roz-
marínky za vytvorenie vianočnej atmosféry a všetkým návštevníkom Jarmoku dobrej vôle

  Aby si súčasná a budúce generácie pripomínali významné osobnosti a ich dielo, tento raz 
konkrétne Jána Hollého a jeho literárnu tvorbu, Produkčná spoločnosť a vydavateľstvo 
LECA vydali CD Na krásnú zahradu, zostavené z literátových najobľúbenejších básní. Ich 
interpretácie sa ujala vynikajúca recitátorka Ida Rapaičová. O udalosti a slávnostnom akte 
predstavenia zvukového nosiča sa dočítate na 8. strane. Nový kompaktný disk do života 
uviedol básnik a literárny vedec Viliam Turčány. Foto: Ľudmila Krieschová

Zážitky, darčeky, čo srdce pohladia, 
zdravie a najbližších, čo nikdy nezradia, 

k bohatstvu krôčik a k šťastiu len drobný krok – 
bielučké Vianoce, úspešný nový rok!

Iba to najlepšie čitateľom Madunických ozvien želajú 
starostka, poslanci OZ, pracovníci OcÚ a redakcia MO.
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Miestna samospráva v Maduniciach, tak 
ako na celom Slovensku, má za sebou 
prvý rok siedmeho volebného obdobia. 
Rok je dostatočne dlhý čas na to, aby sa 
prejavila práca starostky, poslancov obec-
ného zastupiteľstva, jednotlivých komisií 
pri OZ a celého pracovného kolektívu na 
obecnom úrade. Skúsenosti dlhoročných 
poslancov, pozitívny vzťah k veciam ve-
rejným, poznanie problematiky a aktivita 
v jednotlivých oblastiach prinášajú svoje 
ovocie. Po ťažkom období lúčenia sa s naj-
bližším človekom, ktoré som prežívala tak, 
ako ich prežíva každý citlivý človek, je pre 
mňa táto skutočnosť konečne dôvodom 
na úsmev. Cieľom môjho článku nie je 
podrobne vypisovať, čo všetko sme urobi-
li, ale aspoň pre pamäť je dôležité niektoré 
fakty pripomenúť. 

Osvetlenie, škôlka i tartan
Obec získala dotáciu z fondov EÚ na obnovu 

verejného osvetlenia vo výške 208 416,56 €. 
Práce sme stihli v termíne a až na dve žiadosti 
o presmerovanie osvetlenia sme nemali žiadne 
výhrady od občanov, naopak, len pozitívne 
hodnotenia. Verím, že o rok sa to prejaví aj vo 
výške platieb za spotrebu elektrickej energie. 
Na nadstavbu jednej triedy materskej školy bo-
la schválená dotácia 55 000,- € z Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR, v sú-
časnosti pripravujeme vyhlásenie verejného 
obstarávania vo Vestníku VO a na budúci rok 
bude stavba zrealizovaná. Rozpočtové nákla-
dy na stavbu predstavujú čiastku 184 000,- € 
vrátane DPH, takže zostatok z vysúťaženej 
ceny zaplatí obec z vlastného rozpočtu. Ozná-
menie o dotácii z rezervy predsedu vlády SR 
na tartanovú bežeckú dráhu v ZŠ v čiastke 
15 000,- € nám bolo doručené v týchto dňoch. 
Ďakujeme za vianočný darček.

Rozšírime kanalizáciu
Na Záhradnej ulici sú uložené NN siete, 

verejné osvetlenie a miestny rozhlas, konečne 
je aj majetkovo právne vysporiadaná. TAVOS 
vybavuje potrebné stavebné povolenie na 
kanalizáciu a vodovod. Z toho dôvodu, sa len 
trochu upravil povrch na prejazd motorových 

vozidiel a priechod chodcov v už skolaudova-
ných rodinných domoch. Je to však len pro-
vizórne, a tak si tam žijúci obyvatelia vtipne 
a výstižne nazvali ulicu „Blatová“. Po veľkých 
zemných prácach sa komunikácia spevní mi-
nimálne drveným asfaltom, ktorý získame pri 
rekonštrukcii Vážskej ulice.

Pre seniorov a odkázaných
Firma Gymex, s. r. o., Hlohovec pokračuje 

v rekonštrukcii a prestavbe bývalej admi-
nistratívnej budovy PVOD na 20 bytových 
jednotiek, ktoré by mali slúžiť ako nájomné 
byty predovšetkým seniorom a zdravotne od-
kázaným občanom. V tejto súvislosti buduje 
Západoslovenská energetika Bratislava novú 
trafostanicu a káblové rozvody od čistiarne 
odpadových vôd po križovatku Cintorínska 
– Vážska ulica aj s odstránením betónových 
stĺpov v tomto úseku.

Opravíme komunikácie
V areáli školského ihriska sme vysadili 

v spolupráci so školou 100 ks tují, na cinto-
ríne sme pripravili dôstojné urnové miesta, 

pripravujeme výrub nebezpečných stromov 
na miestnych komunikáciách, na štadióne 
a v školskom areáli. Dotácie z fondov EÚ 
nebudú v najbližšom programovacom období 
ani na výstavbu a rekonštrukciu miestnych 
komunikácií. V roku 2016 preto plánujeme 
z vlastných zdrojov zrekonštruovať Vážsku 
ulicu a časť Školskej ulice, ktoré sú naozaj 
vo veľmi zlom technickom stave a ich oprava 
neznesie odklad. S výstavbou komunikácií 
a inžinierskych sietí sa začalo i za Veľkou ulič-
kou. O rok tak bude môcť požiadať o staveb-
né povolenie na výstavbu rodinných domov 
ďalších 30 záujemcov.

Zmeny na štadióne
Požiadali sme o stavebné povolenie na 

rekonštrukciu a nadstavbu tribúny na šta-
dióne, z dôvodu absolútne nevyhovujúcich 
podmienok súčasného stavu. Máme vypra-
covaný veľmi pekný projekt, ale rozpočet 
na akciu vo výške 504 000,- € vrátane DPH 
je príliš veľkým kúskom pre obec. Niečo sa 
určite ušetrí na verejnom obstarávaní, aj 
napriek tomu to však bude veľká suma. Po-
môcť by mohol jedine úver, lebo na takéto 

účely sa, žiaľ, nedajú získať eurofondy ani 
dotácie. Za okamžité vytvorenie podmienok 
pre našich športovcov, deti a mládež to 
stojí za úvahu. Práve v období, keď sú na 
finančnom trhu výhodné úrokové sadzby. 
Kritériá na úver podľa zákona o rozpočtovej 
zodpovednosti obec spĺňa.

Stále sa niečo deje
Z iniciatívy Jaroslava Chalányho a Tomáša 

Oravca sa v obci oživuje činnosť Dobro-
voľného hasičského zboru, ktorý je veľmi 
potrebný pre zabezpečenie ochrany majetku 
a zdravia obyvateľov, ale aj pre prácu s deťmi 
a mládežou, s ktorými chcú títo zanietenci 
pracovať a postupne pripravovať ako svojich 
nástupcov. Pripravujeme vznik záujmového 
združenia zdravotne postihnutých obyvateľov, 
aby sme im mohli viac pomáhať začleňovať 
sa do spoločenského života.

Dôležité fakty treba pripomenúť
Skúsenosti, poznanie a pozitívny vzťah k veciam verejným prinášajú Maduniciam svoje ovocie

   Takto by mala vyzerať zrekonštruovaná tribúna Telovýchovnej jednoty Madunice
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(Dokončenie z 1. strany.)
Vianočný čas, zázračná vianočná príroda, 

ktorá by svojou bielou perinou zmenila naše 
okolie na rozprávkovú krajinu, kde zmizne 
všetka temnota, nenávisť, neúcta, zákernosť, 
nepochopenie. I v našom svedomí by mohlo 
pomyselné sneženie vzbudiť komunikáciu, 
vyčistiť svedomie.

Veď stávame sa ľudskejšími už tým, že chá-
peme svoje poslanie, že dokážeme pochopiť 
druhých. Avšak aspoň sneženie v našich 
svedomiach si uchovajme pre všedné dni 
a zmeňme ho na sneženie v našich srdciach. 
Vianoce majú tisícorakú podobu, neopakova-
teľnú a nenapodobiteľnú atmosféru. 

Tohoročný advent a Vianoce sa chcú stať 
pre nás sviatkami pokoja, zmierenia a svetla 
tých darov, ktoré skutočne potrebujeme, aby 
ten temný svet sa začal v našom vnútri meniť. 

Taký je aj odkaz nášho Pána, ktorý poslal na 
svet svojho syna, a ktorého narodenie bude-
me teraz vnímať viac ako inokedy. 

Radosť a šťastie, krásu a nehu, 
nech Vám prinesie vianočný sen. 

Posielam Vám ho po vločkách snehu, 
zachyťte ho v dlaniach, ten zázračný deň. 

Na Štedrý večer pozor dajte, 
zvončeky doma počúvajte. 

Tak, ako za oblokom sniežik padá, 
nech na Váš stôl šťastie sadá. 

Prežite sviatok vianočný, 
plný slasti, zdravia a radosti. 

Prajem Vám všetkým krásne prežitie via-
nočných sviatkov a do nového roka Vám 
želám pevné zdravie a veľa šťastia. 

 Bc. BOŽENA SVITEKOVÁ 

Základná škola Jána Hollého s materskou 
školou úspešne pokračuje v projekte Erazmus 
+, spoločne pripravujeme možnosť pre úspeš-
ných žiakov vycestovať do zahraničia na kurz 
anglického jazyka. 

Vďaka projektom úradu práce, sociál-
nych vecí a rodiny obec zamestnala od 
1.11.2015 Martinu Markovú ako opatrovateľku, 
ktorá zabezpečuje potrebné úkony pre odká-
zaných obyvateľov. Dlhodobo nezamestnaní 
občania sa intenzívne podieľajú na zabezpeče-
ní čistoty a poriadku v obci. K zamestnancom 
obce pribudli mužské posily Peter Ryška a Mi-
lan Rak, aby sa všetky plánované investičné 
a prevádzkové úlohy plnili kvalitne a včas.

Cibuľové slávnosti budú
Skvelý pocit som mala, keď mi volali z RTVS 

ohľadom súhlasu uverejnenia nášho krásneho  
cibuľového koňa v relácii Milujem Slovensko. 
A pozitívnych ohlasov na naše slávnosti bolo ne-
úrekom, to ma povzbudilo do plánovania nového 
ročníka, aj keď som si myslela, že kvôli organi-
začnej náročnosti so slávnosťami skončíme. Ale, 

ako povedali členovia komisie kultúry, to by bola 
veľká škoda, veď toto podujatie zviditeľňuje Ma-
dunice po celom Slovensku. Návšteva samotné-
ho predsedu vlády potvrdila, že to robíme dobre. 

Nepravdivé, až smiešne
Mám radosť aj z toho, že sa niektorí naši 

občania ukázali v plnej svojej vnútornej kráse 
a naďalej podávajú na mňa trestné oznámenia 
typu o zatajovaní skutočností ohľadom sprene-
very na úrade, alebo, že požívam alkoholické 
nápoje za volantom a ďalšie nezmysly. Samo-
zrejme, anonymne. Asi sa za svoje konanie 
i meno hanbia, radšej uvádzajú „svedkov“ a do 
osočovania vťahujú iných. Tak sa teda „zabáva-
me“ a niekto vnáša medzi občanov neustále ne-
dôveru a strach. A to bolo pred voľbami rečí, že 
občanov treba spájať a nie rozdeľovať! A keď-
že sú to samé nezmysly, podania sú nepravdi-
vé až smiešne, usmievam sa i ja. Veď úsmev je 
najlepšia zbraň.

Želám aj vám, milí občania, veľa dôvo-
dov na úsmev v novom roku 2016!
 VAŠA STAROSTKA, vizualizácia: archív obce

Zmeňme temný svet v nás
VIANOČNÝ PRÍHOVOR

   Krásneho životného jubilea 90 rokov sa dožil náš spoluobčan pán Michal Šupka. Jubi-
lant sa teší dobrému zdraviu a  živo sa zaujíma o súčasné dianie v obci a spoločnosti. 
Najzaujímavejšie však boli jeho spomienky na detstvo, mladosť a časy strávené v prá-
ci v atómovej a vodnej elektrárni. V mene obce mu k jubileu zablahoželala starostka 
obce Alena Jelušová. Redakcia, foto: Miroslava Arvayová

SEPTEMBER – DECEMBER  2015
„Dieťa je naplnením života, jediná skutočná 

hodnota, čo po ňom zostane.“
(Gabika Škrabáková)

Narodili sa
Oliver Durdy

Andrej Oríšek
Sabína Pavlišová
Alžbeta Ostrovská

David Kapitán
Sofia Lazárová

„Daj každému dňu šancu, 
aby sa stal najkrajším dňom tvojho života.“

(Mark Twain)

Naši jubilanti
60. narodeniny

Zdenka Gabrišová
Angela Hesková

Dušan Lukáč
Jaroslav Hesko
Vladimír Hrnčár

70. narodeniny
Jarmila Koprnová

Karol Vavrinec
Milan Kvaltýn

Stanislav Polačik
Emília Dubovanová

80. narodeniny
Klementína Belorídová

František Hargaš

90. narodeniny
Michal Šupka

BLAHOŽELÁME!

„Kde láska trvá, ani smrti niet.““ 
(Vojtech Mihálik)

Zomreli
Emília Kabátová

Bernardína Karabová
Lýdia Galbičková

ÚPRIMNÚ SÚSTRASŤ.
 - OcÚ -

KRONIKA OBCE

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, 
spolupracovníkom a známym za účasť na 
poslednej rozlúčke s naším milovaným synom 

KAROLOM VAVRINCOM,

ktorý tragicky zahynul 20. augusta 2015 vo 
veku 42 rokov. 

Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kve-
tinové dary. Veľká vďaka patrí aj pani sta-
rostke Mgr. Alene Jelušovej, pracovníčkam 
OcÚ, pani Bc. Božene Svitekovej a pánovi 
Mirkovi Polačikovi za pomoc a dôstojný 
priebeh rozlúčky.

 Smútiaci rodičia a sestra s rodinou

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE

Náš deväťdesiatnik rád spomína
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 Obecné zastupiteľstvo v Maduniciach 
zasadalo dňa 20. októbra 2015.

Schválilo: 
-  program rokovania obecného zastupiteľ-

stva, 
-  overovateľov zápisnice poslankyne OZ 

Bc. Boženu Svitekovú a Zdenku Gabrišo-
vú, zapisovateľku OZ Zdenku Lukáčovú,

-  Dodatok č. 2 k Zmluve o uzavretí budú-
cej zmluvy o prevode vlastníctva bytov 
č. 1/2014/105 s doplnením čl. II. bod 
2.2 v druhej vete: Budúci predávajúci 
po dohode s budúcim kupujúcim si, ... 
a čl. II. bod 2.3 poslednú vetu doplniť 
...odkúpiť na základe reálne vynalože-
ných nákladov a predložených účtovných 
nákladov a splnomocnilo starostku obce 
k podpisu Dodatku č. 2 k Zmluve o uzav-
retí budúcej zmluvy o prevode vlastníctva 
bytov č. 1/2014/105. 

Odporučilo: 
-  doriešiť podnet Ing. Ľubomíra Hergezela 

a odstrániť nedostatky na oplotení.  

 Obecné zastupiteľstvo v Maduniciach 
zasadalo dňa 5. novembra 2015.

Schválilo: 
-  program rokovania obecného zastupiteľstva, 
-  overovateľov zápisnice poslancov OZ Ing. 

Petra Zachara a Petra Brezovského, zapi-
sovateľku OZ Zdenku Lukáčovú, 

-  navýšenie príjmov rozpočtu finančnými 
operáciami z prostriedkov rezervného fon-
du obce na výšku 14 853,00 €, ktoré je po-
trebné pre zdroj krytia upraveného výdav-
kového kapitálového rozpočtu v zmysle 
zmluvy o NFP č. z. 278/2015-2050-1200,

-  navýšenie príjmov rozpočtu finančnými 
operáciami z Fondu na zveľadenie majet-
ku obce na výšku 110 358,00 €, ktoré je 
potrebné pre zdroj krytia upraveného vý-
davkového kapitálového rozpočtu v zmysle 
zmluvy o NFP č. z. 278/2015-2050-1200,

-  navýšenie príjmov rozpočtu finančnými 
operáciami z Fondu opráv na nájomné by-
ty na výšku 37 808,00 €, ktoré je potrebné 
pre zdroj krytia upraveného výdavkového 
kapitálového rozpočtu v zmysle zmluvy 
o NFP č. z. 278/2015-2050-1200, 

-  úpravu rozpočtu Obce Madunice Roz-
počtovým opatrením č. 10/2015, a to na-

výšením príjmovej a aj výdavkovej časti 
rozpočtu o 147 361,00 €. Rozpočet Obce 
Madunice bude po Rozpočtovom opatrení 
č. 10/2015 vyrovnaný v príjmovej aj výdav-
kovej časti a bude vo výške 1 527 432,00 €,

-  zapracovanie finančných prostriedkov na 
realizáciu projektu Rekonštrukcia s prístav-
bou a nadstavbou Materskej školy Maduni-
ce do rozpočtu obce na rok 2016. 

Vzalo na vedomie:
-  vyhodnotenie plnenia uznesení zo 

7.10.2015 a 20.10.2015 bez pripomienok,
-  informáciu o schválení NFP na Obnovu 

verejného osvetlenia v obci Madunice a vý-
sledkoch o spôsobe a postupe plnenia urče-
ných podmienok a splnomocnilo starostku 
obce k podpisu Zmluvy o poskytnutí nená-
vratného finančného príspevku s MH SR, 

-  zmenu rozpočtu Obce Madunice Rozpoč-
tovým opatrením č. 9/2015 – RO starostky 
obce zo dňa 30.9.2015, a to presunom 
rozpočtovaných výdavkov v rámci schvále-
ného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové 
príjmy a celkové výdavky. Rozpočet po RO 
č. 9/2015 bude vo výške 1 380 071,00 €, 

-  informáciu starostky obce o pridelení dotá-
cie na rozšírenie a udržanie kapacít mater-
skej školy a o postupe prípravných prác, 

-  informáciu starostky obce o vydaní Or-
ganizačného poriadku Obecného úradu 
Madunice zo dňa 27.10.2015 s nadobud-
nutím účinnosti 1.11.2015,

-  v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení Dodatok k zmluve prenajať časť 
nehnuteľnosti vo vlastníctve obce parc. č. 
410/1 vo výmere 21 m2 nájomcovi Mareko-
vi Revajovi, Trakovice č. 372 na predaj ke-
babu a rýchleho občerstvenia na obdobie 

od 1.1.2016 do 31.12.2018. Ostatné články 
a body Nájomnej zmluvy na prenájom ve-
rejného priestranstva zo dňa 14. februára 
2012 a jej dodatkov sa nemenia, 

-  úpravu výšky nájomného 25,- € mesačne, 
spoločnosti Lombard, s. r. o., Školská 14, 
921 01 Piešťany,

-  prenájom časti strechy na budove obec-
ného nájomného domu Železničná 
185/30 o maximálnej výmere 6 m2 s dobou 
nájmu 20 rokov, výšku nájmu 25,- € mesač-
ne spoločnosti Lombard, s. r. o., Školská 
14, 921 01 Piešťany, IČO 36 240 125 podľa 
§ 9a, ods. 9 písm. c zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení, z dô-
vodu rozšírenia možnosti elektronických 
služieb pre obyvateľov a zvýšenie konku-
rencieschopnosti podnikateľského prostre-
dia v obci a splnomocnilo starostku obce 
k podpisu nájomnej zmluvy. 

Neschválilo:
-  doplnenie Organizačného poriadku Obec-

ného úradu Madunice o počet zamest-
nancov, ktorý v základnom počte vyplýva 
z uvedeného zaradenia podľa platových 
tried a je premenný podľa sezónnych 
prác, dohôd s úradom práce a rozsahu 
prenesených kompetencií, úloh na obec,

-  zverejnenie organizačného poriadku Obec-
ného úradu Madunice na internetovej 
stránke obce. - OZ -, foto: archív obce

Pozornosť majetku a financiám
O ČOM ROKOVALO OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

  Zasadnutie komisií OZ Madunice (Komisia pre vzdelávanie a kultúru, Komisia sociálna, 
zdravotná, bytová a Komisia mládeže a športu) k prerokovaniu návrhu rozpočtu obce

Vážení spoluobčania, blíži sa čas osláv Sil-
vestra a príchodu Nového roka 2016 a s tým 
spojeného používania zábavnej pyrotechniky, 
ohňostrojov a rôznych výbušiek. Práve pri 
tejto príležitosti vás všetkých upozorňujem, že 
dňa 12. novembra 2015, bol upravený Zákon 
č. 58/2014 o výbušninách, výbušných pred-
metoch a munícii a podľa tejto úpravy v § 53, 
odsek 2, je teraz stanovené – citujem: „Obec 
môže z dôvodu ochrany verejného poriadku 
všeobecne záväzným nariadením obmedziť 
alebo zakázať používanie pyrotechnických 
výrobkov na území obce alebo v jej častiach.“ 

Prakticky ide o vrátenie pôvodného stavu, 
a to pre nás všetkých znamená, že s výnim-
kou Silvestra – 31.12. od 18.00 hod. do 1. ja-
nuára do 01,00 hod., Nového roku 1. januára 
od 16.00 do 22.00 hod a Cibuľových sláv-
ností (podľa dátumu konania), je používanie 
zábavnej pyrotechniky v obci Madunice ZA-
KÁZANÉ. Obecná polícia bude dodržiavanie 
tohto zákazu kontrolovať už pri oslavách 
konca aktuálneho kalendárneho roka. 

 Ing. ŠTEFAN KESSL
 náčelník OP Madunice

Pyrotechnika len výnimočne
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Vážená pani starostka, s hrdosťou Vám 
oznamujeme, že náš spoločný projekt ob-
radnej siene je prezentovaný na web stránke 
nášho dodávateľa (svetoznámeho výrobcu 
stoličiek).Obradná sieň Madunice je medzi 
projektmi svetových formátov ako 5-hviez-

dičkový hotel v Benátkach, módna prehliad-
ka talianskeho dizajnéra Valentina, 5-star 
hotel Kempinski Baltchuk v Moskve...

 Ing. Lukáš Rak
 Web stránka s projektmi: 

 http://www.sevensedie.com/projects  

E-MAIL, KTORÝ POTEŠIL

Domov a zdravie sú jedinečné. Človek 
musí zostarnúť, aby si to uvedomil a začal 
vážiť. Niekedy ani nie kvôli sebe, ale kvôli 
rodine, deťom, vnukom. Zvyčajne až keď 
o niečo prídeme, spoznáme toho pravú ce-
nu. Kvalita domova a kvalita zdravia v nás 
vytvára kvalitu života. Preto nám nemôže 
byť ľahostajné, aká je. Pre jedno i druhé 
sme povinní urobiť niečo, čo môžeme sa-
mi ovplyvniť.

Neuveríte, koľko síl sme vynaložili s pani 
starostkou, aby vznikla Trnavská vodáren-
ská spoločnosť, a. s., pre okresy Trnava, 
Hlohovec a Piešťany odtrhnutím od Západo-
slovenskej a Bratislavskej vodárenskej. Aby 
sme ustrážili ceny, rozvoj, kvalitu služieb pre 
spokojnosť obyvateľov v jadrovom regióne. 
Potom nasledoval rozvoj vodovodnej siete, 
kanalizácií, podporovaný Envirofondom, ne-
skôr z fondov EÚ. Dnes, až na novovznika-
júce ulice, kde sa veci riešia, sú Madunice 
zásobované z miestneho centrálneho zdroja 
pitnou vodou a odkanalizované vlastnou čis-
tiarňou odpadových vôd. Koľko je to už rokov?

Napojenie je povinnosť
Pri každej takejto veľkej investícii sa vede-

nie obce na svojich obyvateľov spolieha a za-
väzuje sa, koľko pripojení domácností a do 
akého času zabezpečí. Návratnosť investova-
ných peňazí je nevyhnutná na tvorbu nových 
zdrojov pre výstavbu a rozširovanie sietí pre 
tých, ktorí to potrebujú. Preto napojenie na 
kanalizačnú sústavu nie je dobrovoľnosť, ale 
povinnosť. Čas, keď sa potichu zohľadňovali 
sociálne a iné problémy, nie je nekonečný. 
Zvlášť, keď podmienky sú vytvorené a ovzdu-
šie často zamorené zápachom prečerpáva-
ných žúmp do kanalizácie alebo záhrady. 
Nikto nie je povinný dýchať tento zápach, 
nechať ohrozovať svoje zdravie a zdravie svo-
jich detí. Takéto konanie treba nahlásiť, hoci aj 
anonymne, na obecný úrad. Stačí e-mailom. 
Mnohí majú vlastné studne, spodná voda je 
pomerne vysoko, vieme, čo pijeme?

Okrem toho sa pripravuje rekonštrukcia 
miestnych komunikácií. Takmer polovica do-
mácností nie je napojená na kanalizáciu, po 

rokoch nie je istota, že osadené odbočky sú 
v poriadku, tesné a podobne. Alebo to zistíme 
po rokoch a po obnove asfaltových kobercov, 
po úprave verejných priestranstiev? Pozrime 
sa, čo na to hovorí zjednodušene zákon č. 
442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a ve-
rejných kanalizáciách, zákon č. 364/2004 Z. 
z. o vodách, stavebný zákon č. 50/1976 Zb. 
a zákon č. 372/2004 Z. z. o priestupkoch...              

-  Vlastník stavby alebo pozemku, kde vzni-
kajú odpadové vody, je POVINNÝ pripojiť 
stavbu alebo pozemok na verejnú kana-
lizáciu a uzatvoriť zmluvu s vlastníkom 
verejnej kanalizácie na pripojenie a odvá-
dzanie odpadových vôd všade tam, kde 
sa nachádza verejná kanalizácia.

-  Ak sa v mieste stavby alebo pozemku, kde 
vznikajú odpadové vody, nenachádza verej-
ná kanalizácia, vlastník je povinný mať po-
volenie Okresného úradu v Hlohovci na iný 
spôsob nakladania s odpadovými vodami.

-  Ak vlastník nesplní ani jednu z uvede-
ných zákonných podmienok, dopúšťa sa 
priestupku, za ktorý obec uloží pokutu 
fyzickej osobe od 99 do 331 eur. Podnika-
teľským subjektom vyrubí viac.

Lepšia investícia je do kanalizačnej prípoj-
ky. Samozrejme, že do legálnej, a nie čiernej. 
Kontrola je prevádzkovateľom jednoduchá, 
napríklad kamerovým mobilným systémom, 
a škody sú vyčísliteľné a vymáhateľné spätne, 
aj keď zdroj vody je studňa a nie meraná do-
dávka vody z vodovodu. Existuje hygienický 
predpis na stanovenie normatívnej spotreby 
vody na obyvateľa na deň i rok. Škody si 
vodárenská spoločnosť môže uplatniť aj za 
vypúšťanie obsahu žúmp a domových čis-
tiarní do stokovej siete, čo zákon zakazuje 
z dôvodu ohrozenia biologického čistiaceho 
procesu v ČOV a následkov.

Praktické rady
Ako teda máme postupovať? Neriskujme! 

Kanalizačná prípojka je podľa stavebného 
zákona drobnou stavbou, ktorá podlieha 

ohláseniu na Obecnom úrade Madunice. 
Predtlač si môžete vyzdvihnúť na úrade, 
alebo stiahnuť z webovej stránky obce. 
Všetko sa predkladá dvojmo (1-krát úrad, 
1-krát sa vráti potvrdené stavebníkovi), do-
kladá sa situačný náčrt umiestnenia drobnej 
stavby podľa snímky z katastrálnej ma-
py a s výpisom listu vlastníctva k stavbe 
a pozemku nie starším ako 3 mesiace. 
Jednoduchý projekt s pôdorysom, rezom 
kontrolnej šachty a pripojenia na stokovú 
sieť. Popis alebo technická správa podľa 
povinne bezodplatne stanovených technic-
kých podmienok prevádzkovateľom TAVOS, 
a. s., Priemyselná 10, Piešťany, ktorý je 
podľa zákona povinný do 15 dní od pred-
loženia žiadosti projektantom (oprávnenou 
osobou) vyznačiť polohu, smer a hĺbku 
uloženia stokovej siete do dokumentácie, 
a do 7 dní od podania žiadosti vytýčiť  hĺbku 
uloženia potrubia na mieste pre výkon prác. 
Práce môžu byť realizované dodávateľsky, 
alebo svojpomocne. V tom prípade treba 
uviesť kvalifikovanú osobu minimálne s troj-
ročnou praxou a doložiť kópiu dokladu o jej 
spôsobilosti. Dôležitá je zmluva o pripojení 
a odvádzaní odpadových vôd s vlastníkom 
– prevádzkovateľom kanalizácie. 

Dbať treba na kompletnosť ohlásenia 
drobnej stavby, úhradu správneho poplatku, 
lebo úrad môže s tým, čo predložíme, iba 
vyjadriť písomne súhlas, alebo nesúhlas bez 
diskusie. Výhodou Maduníc sú zrealizované 
odbočky pre prípojky. Tam, kde sa musí 
zasiahnuť do telesa miestnej komunikácie  
(chodník, cesta), podáva sa obecnému úradu 
ešte žiadosť o zvláštne užívanie miestnej 
komunikácie, čo sa povoľuje rozhodnutím 
starostky v zmysle príslušných predpisov 
(rovnaké miesto predtlače). Lehota úradu na 
vybavenie je najviac 30 dní.

Verím, že týchto niekoľko informácií a úda-
jov pomôže v orientácii občanom, ktorých 
kanalizačné prípojky meškajú, ale nemusia 
ešte všetko zmeškať. Bola by to dvojnásobná 
škoda. PETER RYŠKA

Kanalizačné prípojky a zákon

Naša obradná sieň je svetová!
Nevytvárajte

prekážky na ceste
Vážení veriaci, žiadam vás týmto, aby 

ste pri príchode na svätú omšu v miestnom 
kostole, kam niektorí z vás prichádzajú 
na svojich motorových vozidlách, využívali 
parkoviská vedľa obecného úradu a pred 
obecným úradom, ktoré bývajú v tom čase 
prázdne. Zaparkovaním svojich vozidiel 
na oboch stranách Ulice P.O. Hviezdo-
slava (vedľa Pamätnej zóny J. Hollého), 
vytvárate prekážku v cestnej premávke 
a zabraňujete občanom z tejto ulice vychá-
dzať svojimi automobilmi z ich rodinných 
domov. Som presvedčený, že preukážete 
pri parkovaní svojich motorových vozidiel 
ohľaduplnosť a slušnosť, tak aby nedo-
chádzalo počas vašej návštevy kostola ku 
kolíznym situáciám na uvedenej ulici. Prís-
lušníci obecnej polície budú parkovanie pri 
kostole kontrolovať a vodičov upozorňovať 
na preparkovanie vozidiel na uvedené par-
koviská. Ďakujem za pochopenie. 

 Ing. ŠTEFAN KESSL
 náčelník OP
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Obec Madunice je širokou verejnosťou 
vnímaná a hodnotená ako čistá, uprataná, 
kde sa dbá na verejný poriadok. Samo-
zrejme, že základný dojem vytvára hlavná 
ulica Jána Hollého s centrom obce, ktoré 
patrí každému Maduničanovi. Radosť je 
pozrieť sa aj na drvivú väčšinu priedomí, 
záhrad a dvorov v ostatných uliciach. 
Veď podľa dvora poznať gazdu. A tak je 
správne, že aj obec si zriadila svoj, síce 
zberný dvor, ale hlavne preto, aby na tých 
ostatných bol poriadok. Aj ten však musí 
mať svoje pravidlá.

Základný rámec vytvára nový zákon č. 
79/2015 Zbierky zákonov o odpadoch. Na 
základe tohto rozsiahleho právneho predpisu 
s veľkými ambíciami rázne chrániť životné 
prostredie, obecný úrad pripravil zastupiteľ-
stvu na schválenie nové Všeobecne záväzné 
nariadenie č. 4/2015 o nakladaní s komunál-
nymi odpadmi a Prevádzkový poriadok pre 
Zberný dvor Madunice. Predpisy začnú pla-
tiť od 1. januára 2016 spolu s nariadením 
o daniach a poplatkoch za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady. Všetky sú v plnom 
znení uverejnené na obecnej tabuli a interne-
tovej stránke Obce www.madunice.sk.

Predovšetkým treba povedať, že praktic-
ký zber zmesového komunálneho odpadu 
a triedeného odpadu (papier, plasty, drobné 
kovové obaly a predmety, sklo) po obci bude 
prebiehať spôsobom tak ako doteraz, vrátane 
14-denných a mesačných cyklov uvedených 
v originálnom kalendári obce na rok 2016. 
To isté platí na oznamovanie intervalu zberu 
elektrických spotrebičov a odpadu so škod-
livinami. Na zberný dvor je zakázaný dovoz 
a umiestňovanie nebezpečných odpadov, ako 
sú autobatérie, elektroodpad, biela technika, 
farby, laky a podobne. Nepoužité lieky sú 
povinné odoberať lekárne.

Prevádzkový poriadok pre zberný dvor, 
ktorý je umiestnený pre biologicky rozložiteľný 
odpad z rastlinných zvyškov za športovým 
areálom TJ, a pre rozmerný triedený komunál-
ny odpad v areáli PVOD, určuje podmienky 
jeho prevádzky a využívania obyvateľmi obce 
ako ukladá zákon. Prevádzková doba je kaž-
dý utorok od 13.00 do 17.00 hod. v októbri 
a novembri a do 18.00 hod. od marca do 
septembra. Ďalej v každú sobotu od 8.00 do 
13.00 hod. V zimných mesiacoch december 
až február sa zberný dvor neprevádzkuje.

Zberný dvor je určený pre zber triedeného 
komunálneho odpadu, ktorý nie je z dôvodu 
rozmerov možné zberať v KUKA nádobách, 
igelitových vreciach, resp. v 1100 litrových kon-
tajneroch. Pre zber platí zásada minimalizácie 
odpadu. Odovzdávaný odpad musí byť rozo-
bratý, zložený do balíkov, zviazaný /papierové 
kartóny, obaly, sklo z okien, dverí, plastové 
obaly, prepravky, kovový odpad, drevo, delené 
hrady, krokvy, dosky, rozobratý starý nábytok, 
v uzatvorených PET fľašiach použité jedlé 
oleje a tuky, textil v igelitových vreciach. Jeden 
kus alebo balík odpadu nesmie presiahnuť 
váhu 15 kg aj z dôvodu, že odovzdávajúci 
z titulu veku, či zdravia bude potrebovať pomoc 
prevádzkového pracovníka, a tým môže byť 
aj žena. Na zbernom dvore sa neodoberajú 
pneumatiky, ktoré podľa zákona sú povinní 
odoberať distribútori, čiže pneuservisy.

Drobný stavebný odpad sa podľa novely 

zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych da-
niach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady spoplat-
ňuje sadzbou od 0,015 eur do 0,078 eur za 
1 kg. Obec stanovila poplatok v dolnej hranici 
sadzby, a to 0,030 eura/1 kg drobného sta-
vebného odpadu a maximálne odovzdané 
množstvo 200 kg na jednu domácnosť za 
rok. Ide o drobný stavebný odpad z bež-
ných udržiavacích prác, na ktoré sa nevy-
žaduje stavebné povolenie ani ohlasovacia 
povinnosť, vykonávaných fyzickou osobou. 
V zbernom dvore obce sa neodoberá odpad 
pochádzajúci z podnikateľskej činnosti.

Dovezený triedený odpad a drobný staveb-
ný odpad sa musí vážiť na vstupe do areálu 
PVOD pre účely povinnej evidencie odpadu 
podľa § 7 Vyhlášky MŽP SR č. 310/2015 Z. 
z. Pri dovoze drobného stavebného odpadu 
sa vystaví vážny lístok potvrdený vážiacim 

a odovzdávajúcim občanom, ktorý je poplat-
níkom obce. Poplatok sa neplatí na mieste, 
ale po vyrubení poplatku obecným úradom. 
Niekedy bude viac administratívy ako úžitku. 
Ale taký je zákon. Obec pripraví taký postup 
a podmienky, aby občan nebol zbytočne zdr-
žiavaný a nemal pocit šikanovania.

Okrem toho prevádzkový poriadok vyme-
dzuje povinnosti dovozcu odpadu i povinnosti 
zamestnanca zberného dvora. Každý občan, 
ktorý disponuje s triedeným rozmerným od-
padom a drobným stavebným odpadom, je 
na zbernom dvore vítaný. Uloženie odpadu 
na inom mieste znamená vytváranie divokých 
skládok, čo sú minimálne priestupky oceňova-
né pokutami a ďalšími dôsledkami. O tom sa 
môžeme poinformovať niekedy nabudúce, ak 
bude k tomu dôvod. Teraz idú Vianoce, Nový 
rok a predsavzatia k lepšiemu. 

 PETER RYŠKA, OcÚ

Zmeny na zbernom dvore

  Jedného septembrového rána sme si všimli zlomenú vlani vysadenú lipku. Zasa 
nejakí vandali, pomysleli sme si. Nakoniec však vysvitlo, že najväčším vandalom bol 
červotoč... Verili by ste? Foto: archív obce

  Atmosféru pred OcÚ spríjemňuje aj tento perfektný koník. Bolo nám ľúto nevyužiť 
nádhernú prácu, keď splnil svoju úlohu ako „kostra“ tohtoročného cibuľového re-
kordu. A tak sme ho osvetlili pre radosť malých i veľkých a robí spoločnosť svojmu 
staršiemu kamarátovi sloníkovi, ktorý má rovnaký pôvod...  Foto: Mária Bačkádyová
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Prvú októbrovú sobotu privítali v Kul-
túrnom dome v Maduniciach najlepšie se-
niorské spevácke zbory zo západného 
Slovenska. Podujatie organizované v rám-
ci Mesiaca úcty k starším a pod záštitou 
Trnavského samosprávneho kraja znova 
priblížilo tradíciu ľudovej tvorivosti, ktorá 
zdobí históriu regiónu. 

Už úvodné slová moderátorky Olgy Miče-
kovej potvrdili, že tohtoročná prehliadka se-
niorských speváckych zborov sľubuje kvalitu 
i hodnotný spoločenský zážitok. „Veď medzi 
nás prídu hudobníci, speváci, ktorí si jednak 
veľa pamätajú a záleží im na tom, aby naše 
bohatstvo nezapadlo prachom.“

Na prehliadke sa predstavilo dovedna osem 
zborov – Rošindolčané z Ružindola, Nezá-
budka a veselí chlapci z Veľkého Medera, 
Rozmarínky z Piešťan, Petrané z Plaveckého 
Petra, Pustakerčanka z Pustých Sadov, Valša 
z Holíča, Bojničan z Bojničiek a domáce Se-
niorky. Presnejšie, chór speváčok, ktoré síce 

medzi seba pustili aj mužskú osádku, ale iba 
v menšine. Spolu teda vyše dvesto účinkujúcich 
s originálnym programom, v tradičných krojoch, 
s ľúbivým speváckym odkazom a hlavne, že to 
bolo z každého rožka troška z nášho regiónu.

Podľa oficiálneho scenára mala prehliadka 
speváckych súborov seniorov z Trnavského 

kraja ukrojiť z prvej októbrovej soboty maxi-
málne päť hodín. „Ja by som v tejto atmosfére 
vydržal aj tri dni. Zišli sa tu seniorské rodiny 
z rôznych kútov kraja a pri dobrej muzike 
a známych piesňach sme hneď našli spoloč-
nú reč,“ nechal sa počuť predseda Mestskej 
organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku 
v Hlohovci Jaroslav Pavlovič.

Jeho slová potvrdil aj Jozef Behúl, ktorý na 
podujatí zastupoval TTSK: „Seniori ani tento-
raz nesklamali. Skôr naopak, dokázali, že aj 
keď im rôčky pribúdajú, aj touto aktivitou sú pre 
mladších vzorom. Sú pre všetkých užitoční.“ 
A pretože sa v domácom prostredí chceli vy-
tiahnuť aj miestne Seniorky, svoj program od-
štartovali madunickou hymnou. Za hostiteľov 
zasa starostka Alena Jelušová pripomenula, 
že práve domáci seniori sú takmer pri každom 
podujatí, ktoré obec organizuje. „Zaslúžia si 
za to naše uznanie, obdiv a poďakovanie.“

A s akými pocitmi odchádzali z vydareného 
podujatia piešťanské Rozmarínky? „Veľmi ra-
dy a často prijímame pozvanie na prehliadky 
spevu a hudby. V tomto roku si pripomíname 
pätnáste výročie nášho založenia a do ďal-
ších dní nás poháňa potlesk obecenstva. Veď 
aj my sme pred časom prevzali pomyselnú 
štafetu – rozvíjať naše kultúrne bohatstvo pre 
ďalšie generácie. Piesňou neublížiť, piesňou 
zblížiť a spríjemniť život,“ povedala šéfka sú-
boru Vlasta Železníková. (ros)

Dvesto seniorov na rovnakej nôte

  Vystúpenie súboru Bojničan z Bojničiek

V našej obci sa konala prehliadka spe-
váckych súborov, kde sme mali možnosť 
si zaspievať aj my Seniorky. Podujatie 
organizovala Krajská organizácia JDS 
v spolupráci s Obcou Madunice a s finanč-
nou podporou Trnavského samosprávne-
ho kraja. My, ako domáci, sme sa snažili 
vytvoriť príjemné prostredie. Ďakujeme 
všetkým našim členom a členkám za upe-
čenie vynikajúcich koláčikov a pagáčikov, 
ktoré všetkým naozaj chutili. Účinkujúci 
a hostia boli veľmi spokojní a tešia sa na 
ďalšie stretnutie pri spoločných poduja-
tiach. Zároveň ďakujeme Obci Madunice 
za finančnú podporu našich podujatí.

Všetkým našim členom a spoluobča-
nom želáme radostné, šťastné a veselé 
Vianoce a veľa šťastia a chuti do ďalších 
užitočných aktivít v nastávajúcom roku 
2016. HELENA VANČOVÁ

 predsedníčka MO JDS

Aj my sme 
si zaspievali

  Záverečné poďakovanie a kvety vedúcim zúčastnených súborov

  Domáce reprezentantky – Seniorky s harmonikárom Jaroslavom Rehom



 MADUNICKÉ OZVENY8

Produkčná spoločnosť a vydavateľstvo 
LECA production uviedla na trh nový CD 
album Na krásnú zahradu. Obsahuje výber 
z básnickej tvorby Jána Hollého v interpre-
tácii jedinečnej recitátorky Idy Rapaičovej. 
Slávnostné uvedenie CD sa konalo dňa 
23.11.2015 v Štúdiu Olympia v Divadle 
Nová scéna. 

„Nosič sme vydali pri príležitosti 230.výro-
čia narodenia básnika Jána Hollého. Tvorili 
sme ho s láskou a radosťou a veríme, že aj 
poslucháči ho príjmu s láskou. Budeme veľmi 
radi, ak sa tento nosič dostane hlavne medzi 
mladých ľudí, do škôl a bude slúžiť ako vhodná 
učebná pomôcka. Ján Hollý žil a tvoril v čase, 
keď slovenčina mala problém so svojou exis-
tenciou a on – básnik, dokázal priam nemožné. 
Obhájil našu reč, tvoril na najvyššej úrovni 
a dokázal rovnocennosť slovenského jazyka 
so stáročiami vycibrenými jazykmi. V pôvod-
nom tvare, teda v bernolákovskej slovenčine 
a v časomernom verši, sme na nosič zachytili 
úryvky z jeho eposov, selaniek a básní. Inter-
pretácia týchto krátkych riadkov v podaní Idy 

Rapaičovej sa stáva zážitkom pre poslucháča. 
Nosič nesie názov Na krásnú zahradu, podľa 
básne s najväčšou umeleckou pôsobivosťou, 
ktorú mal, navyše, sám básnik najradšej,“ vy-
svetlil dramaturg projektu Roberto Leca.

Vznik tohto nosiča a samotnú interpretku 
Idu Rapaičovú si svojou účasťou uctilo mnoho 
významných osobností. Na podujatí nechýbal 
bývalý prezident SR Ivan Gašparovič, herci 
Eva Kristínová, Juraj Sarvaš, Jozef Šimono-
vič, Eva Mária Chalupová a mnohí ďalší. Za 
obec Madunice sa zúčastnili na slávnostnom 
podujatí starostka Alena Jelušová a vicesta-
rostka Božena Sviteková. 

„Bez podpory sponzorov a darcov by nebo-
lo možné projekt doviesť do zdarného konca, 
a teda album vydať. Poďakovanie patrí ob-
ciam, s ktorými je meno Jána Hollého späté. 
Sú to obce Madunice, Borský Mikuláš, Horná 
Streda, Pobedim. Za podporu však ďakujeme 
aj Národnej banke Slovenska a Trnavskému 

samosprávnemu kraju. Za seba a naše vy-
davateľstvo a produkčnú spoločnosť LECA 
production chcem mimoriadne poďakovať pa-
ni Ide Rapaičovej, ktorá je dušou projektu. 
Nosič by nebol vznikol, nebyť jej veľkej lásky 
k poézii, nebyť jej jedinečnej interpretácie 
Hollého tvorby, ktorej sa venuje dlhé roky 
a je v nej nenapodobiteľná. K vytvoreniu tohto 
nosiča sme pristúpili preto, že si to tvorba 
Jána Hollého zaslúži a aj skvelá interpretácia 
Idy Rapaičovej by mala byť zachytená na ta-
komto profilovom nosiči,“ vyjadril sa vydavateľ 
Andrej Antonio Leca.

Nie náhodou sa slávnostné podujatie kona-
lo na pôde Divadla Nová scéna. Ida Rapaičo-
vá na javisku Novej scény pôsobila viac ako 
štvrťstoročie a pred rokom sa na dosky tohto 
divadla vrátila, kde dnes účinkuje ako Uršula 
v tragikomédii Najstaršie remeslo. Za túto 
postavu bola prednedávnom ocenená v rámci 
udeľovania Výročných cien Literárneho fondu. 

Počas svojej hereckej kariéry vytvorila 

množstvo dramatických postáv a divákom os-
tala v pamäti ako Jana z Arcu, Máša v Troch 
sestrách, Ranevská vo Višňovom sade či 
grófka vo Figarovej svadbe. Ešte počas he-
reckých štúdií začala účinkovať vo filme a te-
levízii. Práve v tom čase zaujala najmä čes-
kých režisérov, ale množstvo postáv vytvorila 
aj v slovenských filmoch a inscenáciách.
Jej výrazný hlas režiséri zakomponovali do 
mnohých rozhlasových hier. 

„Je priam zázrak, že v tejto prekomerciona-
lizovanej dobe zaznieva aj takýto tón! Priznám 
sa, veľmi som tomu ani neverila, mám už za 
tie roky svoje skúsenosti, ale vďaka Bohu, 
dobrá vec sa podarila! Na tom majú zásluhu 
dvaja vzácni a šikovní ľudia – Andrej Leca 
a Roberto Leca a ich agentúra LECA produc-
tion. CD je na svete! Jeho krst ma presvedčil, 
že záujem o tieto hodnoty neuhasína a som 
rada, že som mohla prispieť k ich oživeniu. 
Opäť sa potvrdilo, že skutočné hodnoty majú 
svoj vlastný život: my tu už nebudeme, ale 
ony zostávajú a počkajú si na tých, čo si ich 
zaslúžia,“ vyjadrila svoje pocity Ida Rapaičová 
po krste CD Na krásnú zahradu. 

 ANTONIO LECA
 Foto: Ľudmila Krieschová

Oživili Hollého najmilšiu poéziu

  Ida Rapaičová s hereckými kolegami Evou Kristínovou a Jozefom Šimonovičom

  K CD pani Ide gratuluje dlhoročná kolegyňa z Novej scény Eva Landlová

  Hollého poézia pod názvom Na krásnú 
zahradu vyšla na LP platni v Opuse už 
v roku 1985
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Národným kultúrnym pamiatkam venuje 
naša obec a jej obyvatelia dlhé desaťročia 
veľkú pozornosť i starostlivosť. Všetko, 
čo sa spája s Jánom Hollým, má pre našu 
históriu i kultúru mimoriadny význam. Ale 
nie iba pre nás. Dôkazom je mimoriadna 
návšteva pani Diane Burns s manželom 
Edwardom v októbri tohto roku v Madu-
niciach, sprevádzaná Petrom Lackovičom 
z Trakovíc, ktorého nemusíme Maduniča-
nom predstavovať. 

Kto je však pani Diane Burns z Floridy, 
USA? Neuveriteľné! Podľa rodokmeňa, ktorý 
sa nám dostal do rúk, pani Diane je priamy 
potomok v 5. pokolení po bratovi nášho 
Jána Hollého, Josepha Hollého a Heleny 
Andelovej. Čo videli, zažili a cítili, vyjadrili vo 
fotografiách a v liste, ktorý nedávno prišiel 
Petrovi Lackovičovi, známemu nadšencovi 
a zberateľovi vzácnych artefaktov spojených 
so životom našich predkov. Ponuku na jeho 
zverejnenie sme s radosťou prijali a jeho ob-
sah stojí za čítanie i zamyslenie. 

Drahí Peter a Mária!
Ešte stále sa spamätávame z toho, čo sme 

zažili na Slovensku. Doposiaľ sme o tom len po-
čúvali od našich rodičov a čítali. Vždy sme túžili 
tieto miesta vidieť naživo. A to sa nám podarilo. 

Navštívili sme to miesto, odkiaľ naši predko-
via pochádzajú, Borský Svätý Mikuláš. S úctou 
a bázňou sme vstupovali do starého domu, kde 
sa narodili naši pra-pra rodičia a aj náš pra-pra 
strýko kňaz, básnik a spisovateľ Ján Hollý.

Potom nás Ondrej Štefek, náš sprievodca 
a tlmočník, zaviedol k vám do vášho rodin-
ného múzea – skanzenu u Petra. Ešte sme 
nikdy nevideli také nádherné veci. Tam sme 
si mohli urobiť obraz, ako sa u vás kedysi 
žilo a čo všetko um a šikovné ruky dokázali 
vytvoriť. Je to nesmierna zásluha, že tieto 
skvosty zbierate a s láskou opatrujete aj pre 
ďalšie generácie. Máte tam toľko exponátov, 
že na dokonalú prehliadku s výkladom by bo-
lo treba celý deň. Naša veľká vďaka patrí za 
vašu ochotu, dobrosrdečnosť a pohostinnosť. 
My sme prišli z druhého konca sveta, nikdy 
sme sa nevideli, nie sme žiadni príbuzní a vy 
ste nás milo privítali, ako keby sme boli vaša 
najbližšia rodina. Veľmi sa nám páčilo Petro-
ve sprievodné slovo plné vtipu. Často sme si 

pomáhali rukami aj nohami a podobne. Aj keď 
sme nerozumeli všetko, ale sme to pochopili 
na sto percent, a to je hlavné. 

Potom nás Peter pozval 
do Maduníc, a tam nám robil 
sprievodcu. Keď sme uvide-
li tú majestátnu sochu pred 
kostolom v nádherne uprave-
nom prostredí, zostali sme stáť 
v nemom úžase. Vtedy sme 
si uvedomili, že chodíme po 
miestach, kadiaľ kráčal denno
-denne náš drahý strýko. Tu 
prežil tridsať rokov plodného 
kňazského života. Tu žil, slúžil, 
pracoval a tvoril. Určite to bol 
človek Bohom mimoriadne ob-
darený, múdry, pracovitý, obe-
tavý, skromný a veľmi, veľmi 
dobrý, keď mu jeho ovečky po-
stavili takýto nádherný pomník 
na znak úcty a vďaky. 

Potom sme navštívili aj je-
ho pamätnú izbu. To sú chvíle, 
na ktoré nikdy nezabudneme. 
Všetko sme si pozorne popre-
zerali a nafotili. Pripomínam, 
aké to bolo pre nás vzácne, 
keď najdôležitejšie texty sú na-
písané aj v anglickom jazyku. 
Veľká vďaka za to! Škoda, že 
sme nemohli vkročiť aj do vášho 
kostola – nakoľko bol zamknutý. 
Plní dojmov sme pomaly krá-
čali na parkovisko k autu. A tu 
ďalšie prekvapenie. Nádherne 
upravené námestie s fontánou, 
ktorá nesie tiež meno Jána Hol-
lého. Ani to ešte nebolo všetko. 
Peter nás priviedol na obec-
ný úrad. Pracovníčky nás milo 
prijali, venovali nám prekrásne 
publikácie, pohľadnice a suve-
níry na pamiatku z vašej peknej 
dediny. Ešte raz srdečná vďaka 
za všetko, ešte pár záberov na 
pamiatku a tie vám posielame. 
Čas pokročil a už sme uhá-

ňali na poslednú zástavku. Zo šírej roviny 
sme sa ocitli v podhorskom prostredí. Privítala 
nás Dobrá Voda. Tu sa nás ujala milá sprie-
vodkyňa. Sprevádzala nás po pamätnej izbe. 
Všetko nám ukázala a vysvetlila. Tiež nám 
ukázala aj faru, kde strýko u svojho priateľa d. 
p. Martina Lackoviča s podlomeným zdravím 
prežil posledné roky života. Potom sme sa 
odobrali na miestny cintorín. Tak tu dokončil 
Ján Hollý svoju životnú púť. V prekrásnom 
tichom prostredí v tôni košatých líp sníva svoj 
večný sen kňaz, básnik, šľachetný človek, 
náš strýko! So slzami v očiach – dojatí sme 
položili na jeho hrob kvety. V tichej modlitbe 
a spomienke vo svetle blikajúcich sviec sme 
sa s ním zvítali a o chvíľu aj rozlúčili. Ešte 
pár záberov na jeho hrob a nádherný pomník. 

 Zbohom, strýko, odpočívaj v pokoji.
 Edward Burns a Diane Burns

Záverečné slovo
Za jedenásť rokov čo prevádzkujem moje 

múzeum, som tu nemal takých hostí. Bolo pre 
mňa cťou takých ľudí privítať a patrične si uc-
tiť. Taktiež bola pre mňa česť ale aj povinnosť 
takýchto ľudí doviesť do Maduníc, a tam ich 
sprevádzať.

 S pozdravom Maduničanom 
 Peter Lackovič

Nepretrhnuté korene

  Prijatie na obecnom úrade. Zľava: Peter Lackovič, Diane Burns, Milan Borovský, Zdenka 
Lukáčová, Mária Hergezelová, Ing. Malvína Dudoková, Edward Burns.

  Pri soche Jána Hollého. Zľava: Peter Lackovič, Diane 
a Edward Burns.
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Združenie miest a obcí Slovenska vo 
štvrtok 29. októbra usporiadalo slávnost-
ný galavečer. Súčasťou osláv 25. výročia 
založenia ZMOS bolo za účasti vzácnych 
hostí aj udeľovanie ocenení.

Na slávnostnom galavečere sa zúčastnili 
hostia z prostredia miestnej územnej samo-
správy, strategickí partneri ZMOS, spolupra-
cujúce organizácie, zástupcovia ústredných 
orgánov štátnej správy, ale aj zahraniční 
hostia. Pracovný program dovolil prijať pozva-
nie aj exprezidentovi Ivanovi Gašparovičovi, 
bývalej premiérke Ivete Radičovej a niekdaj-
ším predsedom Národnej rady Slovenskej 
republiky, konkrétne Františkovi Mikloškovi, 
Jozefovi Migašovi a Pavlovi Paškovi.

Pred samotným galavečerom ZMOS or-
ganizoval odbornú konferenciu Moderné 
mestá, dynamické obce, ďalšie výzvy a rie-
šenia. Súčasťou konferencie bola prezen-
tácia národného projektu ZMOS: Budova-
nie kapacít miestnej územnej samosprávy. 
Účastníci konferencie sa následne v dvoch 
blokoch venovali samospráve z hľadiska 
minulosti aj budúcnosti. Prvý blok sa ve-
noval tematickému okruhu Štvrťstoročie 
samosprávy, 25 rokov ZMOS. V druhom 
bloku účastníci formulovali odpovede na 
otázku Ako ďalej, samospráva?

 MICHAL KALIŇÁK
 hovorca ZMOS

Štvrťstoročie existencie ZMOS

  Medzi ocenenými bola aj starostka obce Madunice Alena Jelušová

Modernizácia pre 
záchranné zložky

Obecný úrad bude v priebehu najbližších 
mesiacov testovať aplikáciu GPS Coord 
Saver. Aplikácia je vyvinutá za účelom 
zjednodušenia zberu dát pri priraďovaní 
GPS súradníc k súpisným číslam objektov 
a rodinných domov v obci. Je zameraná na 
ľahšie, rýchlejšie a presnejšie navigovanie 
integrovaného záchranného systému (IZS), 
čím sa v mnohých prípadoch radikálne 
skráti čas a zvýšia sa šance pre človeka 
v tiesni. Znamená to, že ku každému ro-
dinnému domu ako aj objektu v obci bude 
pridelená GPS súradnica a následne odo-
vzdaná do databázy IZS. M. RAK

Výzva na žiadosti 
o dotáciu

Poslanci Obecného zastupiteľstva Ma-
dunice schválili v rozpočte výzvu na pred-
kladanie žiadostí právnických a fyzických 
osôb o dotáciu z Rozpočtu Obce Madunice 
v roku 2016 na financovanie projektov 
podporujúcich všeobecne prospešné akti-
vity a verejnoprospešné služby. Výzva je 
zverejnená na www.madunice.sk - OcÚ -

Každoročne v októbri – Mesiaci úcty 
k starším Regionálna poľnohospodárska 
a potravinárska komora v Trnave organi-
zuje priateľské stretnutie terajších a bý-
valých predsedov a riaditeľov členských 
subjektov. Cieľom stretnutia je vyjadriť 
úctu a vďaku ľuďom, s ktorými sme sa po 
dlhé roky dennodenne počas pracovných 
dní stretávali a riešili pracovné záležitos-
ti, ale i zdieľali súkromné radosti a strasti. 

Stretnutie je pripomenutím, že aj keď sú 
už títo poľnohospodári a potravinári na za-
slúženom odpočinku, nezabúdame na nich 
a vážime si prácu, ktorú vykonali. Tento deň 
je predurčený na to, aby sme si vypočuli 
názory a navzájom povymieňali skúsenosti 
s tými, ktorí zasvätili celý svoj život poľno-
hospodárstvu. Z Maduníc sa na podujatí 
zúčastnili Ing. Viliam Horváth a Ing. Vladimír 
Mokoš ako dôchodcovia. 

Tohtoročné stretnutie sa konalo 21. októbra 
v Kultúrnom dome v Maduniciach. S príhovo-
rom vystúpil predseda RPPK v Trnave Ing. 

Oliver Šiatkovský, ktorý vyslovil veľké poďa-
kovanie všetkým prítomným za ich celoživot-
nú tvrdú a poctivú prácu. Poprial všetko dobré 
oslávencom, ktorí v tomto roku oslávili životné 
jubileum, hlavne pevné zdravie a životný opti-
mizmus do ďalších rokov života. Živá diskusia 
o situácii v poľnohospodárskom a potravinár-
skom sektore, ale i ostatných radostiach ale 
i starostiach každodenného života, ktorá sa 
rozprúdila, pokračovala počas slávnostného 
obeda a aj dlho po ňom.

Príjemnú a veselú atmosféru stretnutia do-
pĺňal heligónkar Štefan Bašovský, ktorý svo-
jou hrou primäl k spevu väčšinu prítomných. 
Samozrejme, nechýbala ani čaša dobrého 
vína od PD Hlohovec, občerstvenie a hlavne 
dobrá nálada. Ako tradičnú spomienku na 
stretnutie dostali všetci zúčastnení spoločnú 
fotografiu, ktorá im pripomenie chvíle strá-
vené v spoločnosti priateľov a kolegov a tra-
dičné jablko od spoločnosti Plantex, spol. 
s. r. o., ktoré sa stalo symbolom tejto akcie.

 - oš -
 Foto: archív RPPK

Stretnutie vedúcich pracovníkov

  Priateľské stretnutie terajších a bývalých predsedov a riaditeľov členských subjektov 
RPPK v Trnave. Z Maduníc sa zúčastnili Ing. Vladimír Mokoš, siedmy v 2. rade sprava, 
a Ing. Viliam Horváth, šiesty v 3. rade sprava.
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Keď Klub poľnohospodárskych noviná-
rov organizoval pred dvadsiatimi rokmi 
prvý ročník súťaže najlepších manažmen-
tov pod názvom Top Agro, netušili jeho 
členovia, do akých rozmerov sa rozrastie. 
V tom čase slovenské poľnohospodár-
stvo hľadalo svoju novú identitu a široká 
verejnosť naň pozerala cez prsty. Bolo to 
v čase, keď mnohí chceli, aby sa vysoko 
produkčné slovenské poľnohospodárstvo 
rozpadlo na malé firmičky, ktoré by sotva 
mohli konkurovať vyspelému svetu. A tak 
chceli súťažou, vzájomným porovnávaním 
sa podnietiť ich, aby sa dokázali boriť 
s neprajnosťou verejnosti a ukázali, že ve-
dia dorobiť kvalitné a bezpečné potraviny. 

Pred dvadsiatimi rokmi sa do Top Agro 
zapojila  necelá tridsiatka roľníkov, poľno-
hospodárskych a potravinárskych spoločností 
a družstiev. Už o päť rokov ich bolo podstatne 
viac a pred šiestimi rokmi ich už bolo viac ako 
tisícka. Dvadsiaty ročník vyvrcholil gala veče-
rom v ArtHoteli, kaštieľ Tomášovo. Prišlo viac 
ako 250 manažérov z celého Slovenska a z rúk 
premiéra Roberta Fica prevzal najvyššie oce-
nenie konateľ spoločnosti Danubius Frukt Du-
najská Lužná Jozef Vozár a z rúk ministra 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomíra 
Jahnátka zase samostatne hospodáriaci roľník 
Zoltán Uhrík zo Želoviec. Ďalšie ocenenia pre-
vzalo takmer tridsať manažérov za vynikajúce 
výsledky v rastlinnej či živočíšnej výrobe, či za 
vynikajúco ob-
robený chotár, 
v ktorom hos-
podária v rámci 
súťaže o Naj-
krajší chotár na 
Slovensku, kto-
rá je mladšou 
sestrou Top Ag-
ro. V 15. roč-
níku si titul Top chotár 2015 v kategórii 
farmy nad 500 ha odnieslo PVOD Madunice. 

Madunické cibuľové rekordy
Poľnohospodárske výrobno-obchodné druž-

stvo v Maduniciach vonia levanduľou a cibuľou, 
dýcha tradíciami, žije býčkami a koňmi, otvorilo 
sa pre širokú verejnosť. Takto ho, naozaj úpl-
ne stručne charakterizovali členovia odbornej 
komisie súťaže o Najkrajší chotár. Predseda 
družstva Jozef Lietava, iba 600 hektárovej poľ-
nohospodárskej firmy na Trnavskej tabuli spo-
mína: „Pred dvadsiatimi rokmi, sme po rozvode 
družstva stáli na rázcestí. Rozhodovali sme, či 
zabojujeme o našu existenciu pod slnkom, ale-
bo sa necháme sotiť do kolien.“ Podpredseda 
Ing. Oliver Šiatkovský ho dopĺňa: „Ľuďom sme 
vysvetlili, ako chceme stabilizovať družstvo, že 
nemôže byť všetko všetkých a nič nikoho. Zalo-
žili sme vlastné majetky, pustili sa do splácania 
dlhov a súbežne s reštrukturalizáciou výroby 
sme sa pustili do vysporiadania majetkových 
pomerov. Keď sme chceli rekonštruovať budo-
vy, museli sme ich najprv legalizovať a získať 
pozemky pod nimi, aby sme mohli investovať.“ 

V súlade s rozvojovým programom vdých-
li 7-hektárovému hospodárskemu dvoru nový 
život a využili poľné podmienky na pestovanie 
integrovanej produkcie zeleniny. Rozšírili špe-
ciálnu výrobu, ktorá je  ich nosným výrobným 
programom. Miesto vo výrobnom programe 
si našla lahôdková kukurica, ktorú dodávajú 
do mraziarní vo Vinici, jahody, osivo hrachu, 
pšenice aj jačmeňa, ale aj jatočné býky. Integro-
vaná produkcia zeleniny sa však nedá robiť bez 
vody. Prenajali si čerpaciu stanicu Sĺňava. „Je 

to 8 tisíc hektárový gigant,“ vysvetľuje inžinier 
Šiatkovský a pokračuje: „Keďže pôdy, ktoré 
máme k dispozícii – v okolí Váhu piesčité aj 
štrkovité, v inej časti chotára zase ťažké až ílovi-
to-glejité by bez vody nevydali dobrú produkciu 
špeciálnych plodín, rozhodli sme sa predsa len 
prenajať ju a voda prúdi aj susedom.“ V čoraz 
horúcejších letných mesiacoch nemusia čakať 
na  životodarný dážď. Pod závlahou je prakticky 
90 percent plôch. Polia sa chvália vyrovnaným 

a zdravým porastom aj vďaka organickému 
hnojeniu. Vyčlenili časť hospodárskeho dvora 
– presnejšie dve bývalé silážne jamy na výrobu 
kompostu. Biologický odpad zvážajú z okoli-
tých obcí a miest a v kombinácii s maštaľným 
hnojom v pomere 2:1 dodáva najmä zelenine, 
cukrovej repe či jahodám kvalitnú výživu. 

V spolupráci s poľovným aj pasienkovým 
spoločenstvom vytvárajú v chotári zdravé pros-
tredie. S obcou zase zaujímavé podujatia, ktoré 
lákajú stovky ľudí. Už dvadsať rokov sú to najmä 
cibuľové slávnosti. Nimi vzdávajú hold tradičnej 
madunickej plodine – cibuli. V súčasnom období 
so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou 
v Nitre robia na skúšobných políčkach cibuľové 
pokusy. Ide o analýzu so zameraním na stano-
venie polyfenolov antioxidačnej aktivity. Najmä 
síry, selénu a ďalších esenciálnych prvkov, ktoré 
môžu mať vplyv na odrodu a podmienky v danej 
oblasti. Oliver Šiatkovský sa netají, že cibuľa je 
jeho srdcovou záležitosťou. Sníva o tom, že raz 
tú ich, madunickú, zaregistrujú ako regionálny 
produkt. Ale už dnes sa vďaka nej hrdia zápi-
som do Guinnessovej knihy rekordov. Práve na 
cibuľových slávnostiach totiž uplietlo 18 žien za 
štyri a pol hodiny cibuľový veniec z 2800 kilogra-
mov cibule, ktorý mal vo vystretom stave neuve-
riteľných 163 metrov. Vylepšili tak o 29 metrov 
predošlý svetový rekord, ktorý vznikol v sed-
mohradskom meste Turda. Pred rokom dosiahli 
zase slovenský rekord najväčšou cibuľovou 
futbalovou loptou. „Keďže nielen do našej pre-
dajne či počas dní cibule prichádza na hos-
podársky dvor veľa ľudí z blízkeho a širokého 
okolia, snažili sme sa ho upraviť tak, aby nielen 
prinášal úžitok, ale aby sa tu všetci cítili dobre,“ 
vysvetľuje Oliver Šiatkovský a núka hostí cibuľo-

vými pagáčikmi, ktoré sú ich špecialitou. Nevy-
užívanú maštaľ prerobili na sklad cibule. Keďže 
zastrešujú Zámocký jazdecký klub, v ďalšej je 
stajňa PVOD Madunice. Okrem tzv. cibuľového 
parkúru organizujú aj drezúrne preteky počas 
roka a rôzne podujatia pre deti aj dospelých. 
Popri stajni vysadili voňavú levanduľovú aleju, 
ktorá vytvára prirodzenú bariéru pred hmyzom. 
Dvor zapĺňajú repasovaným tradičným poľno-
hospodárskym náradím. „Aby každý, kto k nám 

prichádza, ne-
zabudol, ako 
ťažko sa kedysi 
ručne obrábala 
pôda a spraco-
vávali roľnícke 
produkty,“ vy-
svetľuje pred-
seda družstva 
Jozef Lietava. 

Madunické družstvo žije naplno. Dáva na 
vedomie, že chotár to nie sú len polia s vy-
rovnanými a zdravými porastami, poriadok na 
hospodárskom dvore či pohoda zvierat. Dôle-
žité je vdýchnuť život územiu, ktoré majú radi. 
Aj preto si titul Chotár roka 2015 zaslúžia.

 SOŇA LUDVIGHOVÁ
 podpredsedníčka Klubu 

 poľnohospodárskych novinárov SSN

Najlepší poľnohospodárski 
manažéri

Nová služba aj na 
obecnom úrade

Od januára 2016 bude i náš obecný úrad 
poskytovať občanom novú službu. Záujem-
covia môžu získať výpisy/odpisy z registra 
trestov, výpis z listu vlastníctva a výpis 
z obchodného registra. Obec je zapojená do 
národného projektu Integrované obslužné 
miesto (IOM), ktorého hlavným garantom 
je Ministerstvo financií SR v spolupráci 
s Ministerstvom vnútra SR, Združením miest 
a obcí Slovenska a Slovenskou poštou, a. s. 
Službu poskytuje aj madunická pošta. Na 
jednom mieste občan vybaví viac služieb, 
a tak ušetrí čas aj peniaze. Sadzobník úhrad 
za činnosť IOM: Výpis z registra trestov – 
1,90 €, Výpis z obchodného registra – 4,50 
€, Výpis z katastra nehnuteľností za kaž-
dých aj začatých 20 parciel – 3,90 €, poda-
nie vo veci, ktoré nie je explicitne uvedené 
v sadzobníku poplatkov – 8 €. Služba bude 
poskytovaná na sekretariáte obecného úra-
du v stránkových dňoch. - OcÚ -

  Predseda PVOD Madunice Jozef Lietava (druhý vľavo) prevzal ocenenie Top chotár 2015
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V Maduniciach je už zvykom, že sa tu 
každoročne koná výstava ovocia a zeleniny 
z úrody našich obyvateľov, ktorú organizuje 
v spolupráci s Obcou Madunice MO Sloven-
ského zväzu záhradkárov. Počas víkendu 
19. a 20. septembra 2015 sa na 13. ročníku 
predstavilo 55 vystavovateľov, ktorí s viac 
ako 300 exponátmi prezentovali svoje pes-
tovateľské úspechy. Výstava pod názvom 
Plody našej záhrady bola v tomto roku obo-
hatená o výrobky z našej komory – zavá-
raniny, čalamády, džemy a sušené bylinky. 

V zasadačke obecného úradu to pekne vo-
ňalo a bolo sa na čo aj pozerať. Obdivovať sa 
dali nádherné jablká rôz-
nych odrôd, veľké hrušky, 
hrozno biele, modré i ružo-
vé nainštalované v dobo-
vých hlinených džbánoch 
a hrncoch. Popri tradičnom 
sortimente ovocia a zeleni-
ny tu bolo aj exotické ovo-
cie – pepino, citróny, fígy, 
kiwi a iné. Každého určite 
potešil pohľad na kvetino-
vé aranžmány, jesenné de-
korácie a okrasné tekvičky. 

V čase výstavy sa ko-
nal v Bratislave Pochod 
za život, ktorý je reakciou 
na Dúhový pochod ľudí 
s orientáciou na rovnaké 
pohlavie. Som rád, že na 
našu výstavu prišlo vyše 
200 návštevníkov a pev-
ne verím, že naša hlavná 
orientácia je na záhradky 
a predzáhradky, kde hý-
ri život v mnohých podo-
bách. Na jar prepukne 
život krásne rozkvitnutými 
ovocnými stromami, bzu-
čiacimi včelami, ktoré nám 
opeľujú kvety a štebotajú-
cimi vtáčikmi, chystajúcimi 
sa zahniezdiť. 

Teraz je tu jeseň, čas 
keď zberáme úrodu a tieto 
nádherné plody, ktoré má-

me aj tu na stoloch, sú určite božím dielom, 
na ktorom sme sa podieľali aj my záhradkári 
svojou poctivou prácou od jari do jesene. 
Leto bolo horúce a suché, bolo treba veľa 
polievať, okopávať a bojovať proti škodcom. 
Za odmenu máme čerstvé, zdravé a chutné 
ovocie a zeleninu na dosah ruky, popritom 
relax a pohyb na zdravom vzduchu.

Na  záver výstavy nadišla chvíľa na celkové 
vyhodnotenie a udelenie cien. Sme radi, že 
sme tu privítali vzácnu návštevu z OV SZZ 
Trnava – predsedníčku Dagmar Kurincovú, 
tajomníka Emila Mašku, podpredsedu Antona 
Honíška a priateľov záhradkárov z Trakovíc 
s predsedom Ivanom Šipkovským, ktorí od-
borne a hlavne nezávisle vybrali tie najkrajšie 
exponáty. Za ceny ďakujeme sponzorom: 
Obci Madunice, Plantexu Veselé, PVOD Ma-
dunice, Záhradníctvu Smaragd. 

Ceny starostky obce boli udelené nasle-
dovne:                                                                                    
 za najkrajšie jablká – Štefan Miklovič,                                 
 za hrušky – Rudolf Koprna,
  za jesennú dekoráciu – Mária Vargačí-

ková,

Plody poctivej práce od jari do jesene
MO SLOVENSKÉHO ZVÄZU ZÁHRADKÁROV PRIPRAVILA TRADIČNÚ VÝSTAVU

  Na 13. ročníku výstavy predstavilo 55 
vystavovateľov viac ako 300 exponátov

  Starostka Alena Jelušová odovzdáva ocenenie Štefanovi Miklo-
vičovi za najkrajšie jablká

  Publikáciu Osvedčené rady do záhrady od Ivana Hričovského 
a Borisa Horáka preberá Alena Glončáková
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 za zeleninu, veľkú kapustu 
– Milan Jurík.             

Ďalší desiati vystavovatelia zís-
kali knihu od prof. Hričovského, 
kde sú aj fotografie z Maduníc. 
Slovenský zväz záhradkárov 
udelil ešte ďalších trinásť vec-
ných cien. Ostatní dostali sadu 
viečok na zaváranie. Veľmi pekné 
jablká vystavoval Peter Barčák, 
ktorý na celoslovenskej súťaži 
v Trenčíne získal tri ceny za naj-
krajšie jablko v odrode Golden 
Delícius, Mutzu a Fuji.

Na záver chcem poďakovať 
všetkým, ktorí pomáhali zabez-
pečiť výstavu, vystavovateľom 
a návštevníkom. Prajem všet-
kým veľa zdravia a chuti do ďal-
šej práce v záhrade. Stretneme 
sa o rok. PETER BARČÁK

 predseda MO SZZ

Veľakrát som uvažoval, akú spoločen-
skú akciu okrem ukážky rezu ovocných 
stromov a výstavy ovocia a zeleniny zorga-
nizovať a rozšíriť tak počet kultúrno-spolo-
čenských podujatí konaných v našej obci. 
Rozhodol som sa usporiadať degustáciu 
vína, na ktorej by bola možnosť ochutnať 
a porovnať vína miestnych vinárov s vína-
mi od profesionálnych výrobcov. 

Po úspešných dvoch ročníkoch sa v pia-
tok 4. decembra 2015 konal v zasadačke 
obecného úradu už tretí ročník, na ktorý 
výbor MO Slovenského zväzu záhradkárov 
pozval všetkých svojich členov. Mali sme 
možnosť koštovať 22 bielych, 6 ružo-
vých a 6 červených vín. Odborná komisia 
s predsedom Mariánom Spevárom bodo-
vala anonymne najprv vína mladé, ročník 
2015, tzv. „svätokatarínske“, a potom vína 
minuloročné a staršie. Medzi veľmi kva-
litnými bielymi vínami od profesionálov 
i záhradkárov zvíťazili domáce vína – Riz-
ling vlašský od Petra Barčáka, Devín od 
Miroslava Dubovana a Veltlín zelený od 
Mariána Spevára. Po obodovaní všetkých 
vín sa medzi týmito tromi najlepšími urobil 
rozstrel, kde vína hodnotili všetci zúčast-
není a určili za najlepšie biele víno Rizling 
vlašský od Petra Barčáka. Najlepšie ružo-
vé víno bolo od výrobcu Mrva – Stanko, 

odroda Cabernet Savignon, ktoré získa-
lo medailu aj v Paríži. Kategóriu červe-
ných vín vyhrala Frankovka modrá, ročník 
2012 z Food Farm Hlohovec. 

Myslím si, že vyhral každý, kto sa zúčast-
nil, lebo nešlo len o súťaž, ale aj o stretnutie 
s priateľmi pri dobrom víne s príležitosťou 
na získanie skúseností a prehľadu v oblasti 
kvality vyrobených vín. Bodové ohodnotenie 
jednotlivých vzoriek vín bolo pre nás potvr-

dením dobrej a poctivej celoročnej práce 
vo vinohrade a motiváciou pre kvalitnejšiu 
prácu v pivnici v nasledujúcom roku. Takúto 
ochutnávku vín by sme nemohli robiť bez 
sponzorov, ktorým ďakujem za poskytnuté 
vzorky vín a občerstvenie. 

Verím, že vína všetkým chutili a teším sa na 
ďalší ročník degustácie vína v Maduniciach.
 PETER BARČÁK, predseda MO SZZ

 Foto: Zuzana Barčáková

Zvíťazili domáce kvalitné vína

  Účastníci tretieho ročníka madunickej degustácie vín získali prehľad o ich kvalite

  Záhradkári z Maduníc a Trakovíc. Zľava: Rudolf Koprna, Madunice, Ivan Šipkovský, predseda ZO SZZ 
Trakovice, starostka Alena Jelušová, Jaroslav Bednár, Madunice, Peter Barčák, predseda ZO SZZ 
Madunice, Trakovičania Ladislav Krajčovič, Štefan Blažo a Štefan Bališ, Karol Vavrinec, Madunice.
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Činnosť MS SČK v Maduniciach bola 
v tomto roku oveľa bohatšia ako po mi-
nulé roky. Ako viete, dôstojne sme oslá-
vili 100 rokov založenia miestneho spolku 
v obci dvojdňovým programom, s čím sme 
boli veľmi spokojní.

Druhý polrok sme začali 11. augusta odbe-
rom krvi bezpríspevkovým darcom v zasadač-
ke OcÚ, na ktorom sa zúčastnilo 32 prvodar-
cov. S priebehom odberu boli spokojní pra-
covníci Národnej transfúznej služby v Trnave 
a, samozrejme, aj my.

Srdce – náš motor
Pri príležitosti Svetového dňa srdca sme 

zorganizovali zdravotnú prednášku pod ná-
zvom Srdce – náš motor, ktorá sa uskutočnila 
9.10.2015 v zasadacej miestnosti obecného 
úradu. Prednáška MUDr. Ľubice Šiškovej 
bola veľmi hodnotná. Doplnila ju ukážkami 
na obraze a makete srdca i formou otázok 
a odpovedí. Občania odchádzali s dobrými 
dojmami, plní vedomostí, za čo pani doktorke 
ešte raz ďakujeme.

Deň zdravia
Dňa 21.10.2015 sme organizovali 9. ročník 

tradičného Dňa zdravia. Pracovníci Regionál-
neho úradu verejného zdravotníctva odmerali 
35 občanom cholesterol, glukózu a tlak krvi. 
Kontrolné prúžky sme zakúpili my. Po meraní 
každému občanovi pracovníčka zhodnotila 
jeho výsledky, poradila správnu životosprávu 
ústne aj letáčikom. Nakoniec sme občanom 
ponúkli malé občerstvenie. Celý Deň zdravia 
sa vydaril, občania aj pracovníci RÚVZ boli 
nadmieru spokojní.

Výstava betlehemov
V dňoch 28. a 29. novembra MS SČK 

po prvýkrát zorganizoval výstavu betlehe-
mov a anjelov. Uskutočnila sa v zasadacej 
miestnosti obecného úradu za účasti 28 vy-

stavovateľov. Podujatie sa nieslo v znamení 
Vianoc. Vstupnú halu obecného úradu sme 
celú vyzdobili, v strede stál krásny stromček 
a občanov vítali pekné kresby našich žiakov 
ZŠ na výstavke Vianoce očami detí. Zasada-
cia miestnosť bola plná krásnych exponátov 
– každý vystavovateľ priniesol viac anje-
lov a betlehemov. Boli sme milo prekvapení 
a občanom ďakujeme, že si dali takú námahu 
a priniesli veci, ktoré majú ozajstnú hodnotu – 
krásne betlehemy na elektrický pohon, ručne 
vyrezávané, perníkové, zostrojené z prírod-
ného materiálu, keramické – aj vlastnoručne 
vyrobené, papierové, aj 100-ročný bol už 
krásne osvetlený.

Anjeličkovia nás strážili v celej miestnosti, 
od najmenšieho 2-cm až po 30 – 40-cm. 
Boli tam anjeli svietiaci, hudobní, perníkoví, 
keramickí, drôtení, aj Anjel nádeje, ktorý dáva 
všetkým ľuďom veľkú nádej na prežitie krás-
neho a spokojného života.

Výstava mala veľký úspech, prezrelo si 

ju 150 občanov a každý odchádzal dojatý 
a spokojný. Na záver výstavu vyhodnotila 
a všetkým vystavovateľom poďakovala pred-
sedníčka MS Katarína Melušová a zástupky-
ňa starostky obce Božena Sviteková, ktorá 
výstavu ohodnotila veľmi kladne.

Na konci roka sa uskutoční tradičné po-
sedenie s darcami krvi, ktoré sa nesie pod 
záštitou starostky obce.

Ďakujem celému výboru MS SČK za ochotu 
a prácu, ktorou prispeli k zdaru našej činnosti, 
finančne podporovanej Obcou Madunice, za 
čo vedeniu obce úprimne ďakujem. 

Vážení členovia MS SČK, vážení občania, 
dovoľte mi zaželať Vám príjemné vianoč-
né sviatky, teplo a vôňu domova, láskavé 
slová, spoločné spomienky, nehu a po-
chopenie svojich blízkych. V novom roku 
2016 veľa zdravia, spokojnosti a lásky!

 KATARÍNA MELUŠOVÁ
 predsedníčka a výbor MS SČK

Rok bol bohatší od minulých
MS SČK POKRAČUJE V PRÁCI

  V pohodlí obecného úradu darovalo v auguste krv 32 bezpríspevkových prvodarcov

  Prvú výstavu betlehemov a anjelov v Maduniciach si prezrelo 
150 návštevníkov Foto: archív obce (2)

  Časť účastníkov prednášky k Svetovému dňu srdca
 Foto: Anna Čerňanská



MADUNICKÉ OZVENY 15

PODUJATIA A ZAUJÍMAVOSTI FOTOOBJEKTÍVOM

Milé deti, veľmi sa vám ospravedlňujeme za to, že tento rok Mikuláš s čertom a anjelom 
dlho meškali. Kdesi ich zdržali. Keď prišli, vy už ste boli doma. Ešteže vopred poslal as-
poň darčeky. Tie  sme vám rozdali. Ale je nám ľúto, že ste pre neho pripravili taký krásny 
program, a on sklamal. Vďaka, že prišiel aspoň do školy a škôlky, aj do kostola. O rok 
vám to určite vynahradí! A nebude len nafukovací. - Ocú-

  Hosťom tohtoročného posedenia pri 
príležitosti Mesiaca úcty k starším bola 
legenda klasického tanca 80. rokov mi-
nulého storočia Vlastimil Harapes

  Pekný program pre babičky a deduškov mali pripravené deti z Klubu voľného času a 
spevácky súbor Seniorky z Maduníc

  Aj v tomto roku dala obec vyrobiť pre svojich občanov stolový kalendár, už 7. v poradí. 
Nápad dať šancu našim deťom sa osvedčil. Dokázali, že v kreslení sa zahanbiť nedajú. 
Čoskoro posúdite sami. Veríme, že kalendár bude dobrým sprievodcom obyvateľov 
počas celého roka 2016. - OcÚ - , Foto: Mária Bačkádyová (6)



 MADUNICKÉ OZVENY16

MLADÍ POĽOVNÍCI

V sobotu 17.10.2015 Obec Madunice 
s komisiou kultúry a vzdelávania organi-
zovala 4. ročník Šarkaniády, ktorý sa usku-
točnil na ihrisku Telovýchovnej jednoty. 

Po celotýždňovom daždivom počasí sme 
len dúfali, že sobotné počasie sa umúdri, a tak 
sa aj stalo. Potešilo nás už samotné ráno, keď 
sa na oblohe objavilo slniečko a mraky jemne 
rozfukoval vietor. Povedali sme si, počasie 
ako ,,uliate“! Ale prišlo popoludnie a vietor nás 
začal skúšať – a úplne sa stratil. Nič to však 
nezmenilo na dobrej nálade detí, ktoré všet-
kých presvedčili, že dokážu šarkana dostať 
do vzduchu skvelým behom. Pri dobrej hud-
be, ovocnom čajíku a sladkom keksíku sme 
spolu prežili opäť jedno z našich vydarených 
podujatí. Týmto sa chceme poďakovať výboru 
TJ za poskytnuté priestory, Obci Madunice za 
sladké občerstvenie a predovšetkým všetkým 
vám, ktorí ste sa na tohtoročnom podujatí 
zúčastnili. M. RAK

 Foto: archív obce

Nad Madunicami lietali šarkany

Potulky jesennou 
prírodou

Krúžok mladých poľovníkov (2. stupňa)
sa druhýkrát stretol v sobotu 31.10.2015. 
Ranné slniečko ukázalo, že deň bude 
ako priamo určený na pozorovanie prí-
rody. Veď farby jesene sú prenádherné! 

Na zraz pred školu o 10. hodine prišlo 
päť dievčat a jeden chlapec, aby pod ve-
dením Mateja Briedika zamierili do prírody. 
Skúsený poľovník im povedal, že si prezrú 
okolie Váhu. Popri tom deťom ukázal rôzne 
druhy zariadení na prikrmovanie zveri. Pri 
nich im vysvetlil, aká zver sa z akého tzv. 
„krmelca“ prikrmuje, aké druhy krmiva sa 
používajú a ktoré krmivo majú zvieratá 
najradšej. Deťom predviedol aj svojho po-
ľovného psíka Astona, ktorý bol vo výbornej 
kondícii a ukázal, že povinnosti poľovného 
psa si plní perfektne. Malú prestávku vyu-
žili deti na opekanie, a potom pokračovali 
v obdivovaní, koľko zvierat je možné nájsť 
v revíri PS Kochanova. Veľký záujem pre-
javili mladí poľovníci o noru jazveca, kde 
sa dozvedeli, aké je toto zviera čistotné vo 
svojom príbytku. 

Rozlúčili sa s poďakovaním a zdôraznili, 
že sa už tešia na ďalšie pozorovanie madu-
nickej prírody. M. RAK, foto: autor

  V poslednú októbrovú sobotu otvorila deťom náruč nádherná jesenná príroda. Na 
vychádzke Matej Briedik a  Marek Meluš (prvý sprava) s deťmi.
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Futbalisti majú 
zimnú prestávku

Opäť je čas obzrieť sa za uplynulou 
jesennou polovicou futbalovej sezóny.

Určite sme mali na viac 
A-mužstvo obsadilo 6. miesto. Hráči sa 

najmä v úvode ťažšie rozbiehali, čoho dô-
kazom boli dva výsledky vonku za sebou, 
keď sme v Ratnovciach a v Kľačanoch 
prehrali s vysokým rozdielom. Gólovo to 
opäť ťahali naše stálice Jaroslav Chalány 
a Matúš Polák. Emotívne najvyhrotenejší 
zápas sme odohrali v Prašníku, kde vo 
veľmi búrlivom a neprajnom prostredí 
sme gólom Matúša Poláka vyhrali 0:1. 
Určite nás mrzí aj prehra v poslednom do-
mácom zápase so Šípkovým, ktoré sme 
nezdolali už viac ako dva roky. Citeľne 
nám chýbal predovšetkým dispečer stre-
du poľa, keďže Dušan Vavrinec odišiel do 
Veľkých Kostolian a Miloš Potrok prestúpil 
do konkurenčných Drahoviec. Škoda kolí-
savých výkonov, určite sme mali na viac.

Žiaci fantasticky tretí
Naši žiaci prekročili očakávania a ob-

sadili fantastické 3. miesto, za 9 výhier 
a iba 4 prehry. Strelecky sa darilo naj-
mä Martinovi Ostrovskému s 9 gólmi 
a kapitánovi Matejovi Slovákovi, ktorý 
zaznamenal 7 presných zásahov. Vy-
skočili nové mená ako Nikolas Vančo, 
Tibor Putera alebo Paťo Kováč. Prvý 
menovaný strelil svoje prvé 2 góly v ka-
riére na pôde Koplotoviec pri našom 
vysokom víťazstve o osem gólov. Opo-
rou, ako sa patrí, bol aj navrátilec do 
zostavy Tomáš Barkoci, ktorý zaplátal 
dieru v obrane po Marekovi Hruboňovi 
a Tomášovi Biesikovi.

Veľká vďaka patrí rodičom, ktorí ne-
zištne poskytovali autá na stretnutia 
u súperov. Aj oni sú nepochybne súčas-
ťou úspešne fungujúceho tímu.

Objavili sa nové tváre
Družstvo dorastu si už dlhší čas udržuje 

stabilnú výkonnosť a pozíciu na prvých 
troch miestach v tabuľke. Poctivé tréningy 
trénerského dua Norbert Grňo a Ľubomír 
Polačik prinášajú svoje ovocie. Počas je-
sene sa v kádri objavili nové tváre, ktoré 
zvýšili konkurenciu v mužstve. Treba pove-
dať, že veľkou oporou sa na brankárskom 
poste stal Jozef Lacheta, ktorý predtým 
odvádzal kvalitnú robotu pod vedením 
žiackych  trénerov Miloša Raka a Mirosla-
va Nitku. K nemu do tímu pribudli Domi-
nik Michal, niekoľko hráčov z Drahoviec 
a krátku anabázu v mužstve zažili Marek 
Hruboň a Tomáš Biesik.

Zostáva veriť, že sa nám v jarnej časti 
bude dariť ešte lepšie a že fanúšik bude 
odchádzať domov spokojný, pretože ak 
vidí, že hráč odovzdal na ihrisku pre úspech 
maximum, vie odpustiť aj prehru.

Všetkým želáme krásne a pokojné sviat-
ky a veľa víťazstiev v novom roku. 

 Madunice do toho!
 MIROSLAV NITKA

V dňoch 21. a 22.11.2015 a taktiež 28. 
a 29.11.2015 sa v zasadacej miestnosti 
obecného úradu a v priestoroch ZŠ J. 
Hollého uskutočnilo základné školenie ha-
sičských jednotiek, ktoré bolo určené pre 
Dobrovoľné hasičské zbory z okolitých 
obcí Hlohovec, Vrbové, Moravany nad Vá-
hom, Dvorníky... 

Na tomto školení sa zúčastnili aj členovia 

DHZ Madunice. Základné školenie hasičských 
jednotiek sa zaoberalo právnou úpravou čin-
nosti, postupom pri zásahoch a základnou 
zdravotnou prípravou, vrátane poskytovania 
prvej pomoci. Školenie obsahovalo aj praktic-
ké ukážky. Ukončené bolo absolvovaním skú-
šok, v ktorých všetci naši členovia vyhoveli.

 TOMÁŠ ORAVEC
 predseda DHZ, foto: archív DHZ

Na skúškach vyhoveli

Hasičská zástava je v histórii hasičstva 
symbolom nielen samotnej existencie, ale 
predovšetkým prejavom hrdosti a váž-
nosti hasičského hnutia. 

Pripomína všetkým poslanie hasičskej 
myšlienky: Bohu na slávu – blížnemu na 
pomoc. Vzácna historická zástava madunic-

kých dobrovoľných hasičov z roku 1932 už 
potrebovala opravu. Na túto neľahkú úlohu 
sa podujala pani Cecília Polačiková, ktorá 
dielo perfektne zreštaurovala. Za náročnú 
prácu ďakujeme a veríme, že pri slávnost-
ných príležitostiach budú môcť zástavu vyu-
žiť i naši mladí dobrovoľní hasiči.

 - OcÚ -, foto: Tomáš Polačik

Môže slúžiť ďalších sto rokov
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VIANOČNÉ TRHY

  Zdobenie medovníkov predviedla návštevníkom aj Anna Kolarovičová

  Helena Škerková pečie cibuľové pagáče
  Medovníky a vianočné koláčiky zdobili 

Alexandra Vančová a Mária Vargačíková

Blikajú svetielka, cinkajú zvončeky
jagajú sa na nás vianočné stromčeky.
Vianoce, Vianoce, veselosť šteboce,
tešia sa detičky, šťastné sú mamičky.

Darčekmi plnia sa už všetky príbytky,
dážď šťastia premoká, každého do nitky.
Ruch ulíc svietiacich, pulzuje deň čo deň
a ľudí náhliacich hreje sťa pochodeň.

Podaruj, podaruj, aj ty trochu šťastia,
ja tebe a ty mne, buďme ako bratia.
Buďme ako bratia, buďme ako sestry
aby stôl vianočný mali sme zas pestrý.

Nech spokojnosť plynie z našich tvárí, z duší
nech čas ani zloba nám ju nenaruší.
Vinšujme, doprajme si šťastia hojného,
by nám osud doprial žitia pokojného.

Pokoj týchto sviatkov nech je nám posvätný 
a nech ho zachová bedár aj majetný.
Nech sa pravdou stane tá pravda odveká,
aby vždy ohľad bral človek na človeka.

Všetkých nás potešia vianočné darčeky,
dohoria svetielka, dozvonia zvončeky.
Nech duch Vianoc nám to navždy pripomína,
nech dobrota v srdciach našich nezhasína. 
 Milan Gembický

Vianočná
SVIATOČNÉ VERŠE

Jubilejný obecný ples
Obec Madunice pozýva všetkých zá-

ujemcov na 10. reprezentačný obecný 
ples 5.2.2015 o 19.30 h v Kultúrnom 
dome v Maduniciach.

Do tanca zahrá hudobná skupina Trend. 
Organizátori každoročne ponúkajú príjem-
né prekvapenia, nový zaujímavý program, 
výbornú zábavu, kvalitnú večeru a občer-
stvenie. Radi privítame tradičných i nových 
plesových hostí.

Vstupenky v hodnote 25 € si môžete 
zakúpiť od 4.1.2016 na Obecnom úrade 
Madunice. - OcÚ -

POZVÁNKA

Miestna pobočka Katolíckej jednoty zor-
ganizovala v dňoch 12. – 13. decembra 
v kultúrnom dome už tradičné charitatívne 
podujatie Jarmok dobrej vôle, s mottom 
Vianoce sú srdce a ruky pre lásku. 

Gazdinky mohli v sobotu vidieť pečenie 
cibuľových pagáčov priamo od autorky recep-
tu Heleny Škerkovej, zdobenie medovníkov 
a prípravu vianočných koláčikov, ktoré názor-
ne predviedli Alexandra Vančová a Mária Var-
gačíková. Ochutnať mohli vianočnú kapustni-
cu, sviatočnú rybu so šalátom a mnohé ďalšie 
dobroty. Nechýbal ani vynikajúci vianočný 
punč v krásnej šálke, ktorá zostala kupujúcim 
na pamiatku. Ten ponúkala s úspechom v ne-
deľu starostka obce, lebo všetky šálky sa mi-
nuli. Všetky existujúce druhy kvalitného medu 
na Slovensku zabezpečil na ochutnávku zná-

my chovateľ včiel Ľubomír Vančo s Petrom 
Barčákom. V ponuke nechýbali jablká z Plan-
texu, vianočné ozdoby, slivkový lekvár peče-
ný, oblátky, zákusky a ďalšie dobroty. Pekný 
program s vianočnou tematikou predviedli deti 
zo základnej školy a vianočnými koledami po-
tešili členky speváckeho súboru Rozmarínky 
z Piešťan. Dôchodcovia nad 65 rokov veku si 
prevzali z rúk členiek sociálnej komisie 15-eu-
rovú vianočnú poukážku od Obce Madunice. 
A tak sa na jarmoku dostávalo i dávalo. To bol 
účel, aby tí, čo majú, sa podelili s tými, čo to 
najviac potrebujú. Výťažok vo výške 900,- € 
bude použitý ako základný vklad pre občian-
ske združenie na pomoc postihnutým deťom 
v Maduniciach. Krásne podujatie. Všetkým 
úprimne ďakujeme.

 Výbor MP Katolíckej jednoty
 Foto: Mária Bačkádyová

Vianočný punč pre deti


