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Vážení spoluobčania, milí priatelia,

od posledného vydania obecného časopisu uplynulo už niekoľko mesiacov a
za ten čas sa v Šintave udialo niekoľko
zmien. Čo sa teda v našej obci podarilo za uplynulé obdobie dosiahnuť a čo
všetko sa plánuje?
Ako prvé Vám prinášame číslo Šintavského spravodaja v novom šate, pod
vedením skúsenej a dlhoročnej šéfredaktorky regionálnych časopisov Aleny
JAŠŠOVEJ. Prečo sme sa rozhodli pre
túto zmenu? No preto, lebo už minulý
rok nám pomohla s tlačou dvoch našich
čísiel a vlastne s jej skúsenosťami sme
odbremenili obecný úrad, a tak nám
zostáva viac času pre Vás, pre občanov.
Túto zmenu s časopisom sme sa rozhodli urobiť aj z iného významného
dôvodu, a to je DVADSAŤ ROKOV
vychádzania nášho obecného časopisu. Preto tá zmena, preto tie „nové šaty“
časopisu. Taktiež by som chcela vážených občanov upozorniť, že sme zmenili periodicitu časopisu, z doterajších
troch sme sa rozhodli pre vydávanie časopisu dvakrát ročne (v apríli a v novembri),
ale pridáme strany, z doterajších ôsmich to
bude dvanásť. Takže počet strán počas roka
bude rovnaký ako pri vydávaní troch čísiel.
Veríme, že tieto nové zmeny prijmete, a že sa
náš obecný časopis medzi vami udomácni aj
v tejto novej podobe. Ešte jedno malé upozornenie, naša obec žije pomerne bohatým
životom, angažujú sa spoločenské organizácie, máme veľa akcií, nevieme preto zaručiť,
že informácie o všetkých organizáciách v
obci sa dostanú vždy do každého čísla. Na
druhej strane chceme, aby organizácie a šikovní občania dostali trochu väčší priestor

ako doteraz, aj priestor na viac fotografií.
Rozhodne sa však organizácie obce v našom
časopise počas roka vystriedajú všetky, takže
sa nemôže stať, že by sme na niekoho zabudli. Len nevieme zaručiť, že vždy v každom
čísle budú všetci.
To, čo sa podarilo mne spolu s kolektívom
obecného úradu a s poslancami obecného
zastupiteľstva, sa dočítate v samostatnom
článku “Správa o činnosti samosprávy“, preto sa nebudem opakovať. Poďakovanie však
patrí všetkým Vám, ktorí ste mi pomáhali
Vašimi skúsenosťami, predstavami a spoločným záujmom, ale i kritickými a jasne

formulovanými pripomienkami. Všetko
toto ma presviedča o tom, že naša spolupráca bude pokračovať a bude prínosom
pre našu obec.
Čo nás v budúcnosti čaká a aké sú moje
ďalšie plány?
Je toho naozaj veľa, čo potrebuje naša
dedina opraviť, dobudovať a udržiavať.
Zasiahla však vyššia moc a spomalila
tempo a spôsob nášho života. Prítomnosť koronavírusu cítime všetci, a preto
i napriek snahe nedokážeme napredovať
tak, ako by som si to predstavovala ja. Ale
i keď každý máme strach o seba a o svojich blízkych, musíme pracovať.
Začalo sa s rozkopávkovými prácami na
optiku, podarilo sa podať viacero projektov pre Vás občanov, školu a občianske
združenia v obci. Sústavne monitorujeme a skvalitňujeme prácu na čističke,
pripravujeme nový projekt havarijných a
nenapojených ulíc na kanalizáciu, rozširujeme a modernizujeme kamerový systém, postupne po monitoringu kanalizácie začneme s opravou ciest, dokončíme
úpravu zelenej skládky a areálu veslárskej lodenice. Mám veľa plánov, avšak ich realizácia
záleží najmä od finančných možností obce,
získaných zdrojov a úspešnosti podaných
projektov.
Toto všetko je však momentálne podmienené aktuálnou situáciou nielen v našej obci,
ale aj na Slovensku a v celom svete. Preto
buďme prosím, trpezliví, tolerantní a majme
k sebe úctu! Chráňte jeden druhého a buďte zdraví, lebo to je to najdôležitejšie! A to k
realizácii našich snov a plánov potrebujeme.

Bc. Stanislava REŽNÁKOVÁ,
starostka obce Šintava

Správa o činnosti samosprávy za rok 2019
Doprava a bezpečnosť

Cesty

Uzatvorenie cesty pred školou, osadenie chýbajúcich značiek a
výmena starých neplatných značiek a zrkadiel, premiestnenie
priechodu pre chodcov na výjazde z obce, premaľovanie stredového značenia Dlhej ulice.

Príprava cenových ponúk na opravu všetkých ciest v obci, vypracovanie prehľadu a zaslanie žiadosti na Pozemkový fond o
prevod vlastníctva na všetky cesty v ich vlastníctve, riešenie odvodnenia Nitrianskej cesty so Slovenskou správou ciest.

Opatrovateľská služba pre doma žijúcich seniorov, rozšírenie
pobytových miest v ZOS - úprava prístavby podľa požiadaviek
hygieny, vytvorenie dvoch chránených pracovných miest s dotáciou.

Rozšírenie kamerového systému, športová podpora OH nádejí
VO, lezecká stena projekt Tatra banky.
Okrem tejto činnosti prebehla kontrola a úprava dodávateľských zmlúv, poistných zmlúv, telefónov, zmlúv k nájomným
bytom, zmluvy v ZOS. Udržanie poriadku v obci a blízkom okolí, kosenie, výsadba, opilovávanie stromov a náletových drevín,
likvidácia čiernych skládok.
Uskutočnili sa všetky akcie poriadané obcou, komisiou kultúry, komisiou športu, úcta k starším a dve nové akcie obecného
úradu a komisie kultúry - varenie gulášu a vyrezávanie tekvíc v
spolupráci s GM caffe.

Sociálne veci

Služby pre občanov

Nahrávanie OZ, SMS rozhlas, úprava dvoru obecného úradu,
úprava a štiepkovanie zeleného odpadu, prečistenie kanalizácie, prečerpávacej stanice a ulíc, výmena čerpadla, zabezpečenie
služieb fekálom, odstránenie kontajnerov pred Jednotou a pred
cintorínom, úprava okolia, výmena osvetlenia v parku a na námestí, vyčistenie priestoru a úprava zastávky na Vinohradskej
ulici, prekopanie kanála Čurgov a čiastočná úprava okolia, strecha na futbalovom štadióne, výmena lavičiek, odstránenie drte.

Projekty

- starostka obce -
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Červený kríž v Šintave
MSSČK v Šintave pôsobí už od nepamäti. Už tradične darujeme krv trikrát do roka. O odbery sa nám starajú pracovníci
z NTS Trnava pojazdnou ambulanciou. Rok 2019 sme mali
mimoriadne úspešný. Odberov sa zúčastnilo 85 dobrovoľných
darcov krvi, z toho sme mali 8 nových. Dvaja bratia získali
Kňazovického plaketu za 100 odberov. Ďalej sme získali jednu
zlatú, dve strieborné a štyri bronzové. Veľmi sa z toho teším a
želám všetkým darcom veľa zdravia a úspešných odberov.
Helena Straňáková,
predsedníčka miestneho MSSČK v Šintave

V Šintave si uctili hrdinov 1. svetovej vojny
Komisia vzdelávania, kultúry, cestovného
ruchu a mládeže, Dobrovoľný hasičský
zbor v Šintave v spolupráci s Obecným
úradom v Šintave zorganizovali 8.2.2020
„SPOMIENKU NA MŔTVYCH A PREŽIVŠÍCH POČAS PRVEJ SVETOVEJ
VOJNY“. Pri tejto príležitosti sa konala
v Rímskokatolíckom kostole v Šintave
svätá omša za padlých, potom vo farskom
centre o 15,00h. bola spomienka za padlých. Prednáška o Šintavských legionároch
Usporiadateľ a organizátor akcie bol Martin Polák, náš obyvateľ (vpravo).
sa uskutočnila o 15,30h a prednášal ju
pplk. Ondrej Urban, predseda klubu Zväzu
vojakov SR Sereď. Veľká vojna navždy vzala mužov v najlepších rokoch, manželov a otcov zo svojich rodín a do rodín priniesla obrovskú
drahotu, rekvirácie, potravinové prídely, hlad, zle obrobené polia a plač, veľa sĺz. Napokon tak ako všetky doterajšie nezmyselné vojny.
- obec Šintava -

Rozprávkové Vianoce v Šintave

8. decembra 2019 sa na námestí obce uskutočnila už tradičná oslava najkrajšieho obdobia roku Vianoc. Po príhovore starostky Stanislavy Režnákovej zaspievala vianočné piesne a koledy naša rodáčka, speváčka Marcela
Molnárová. Dobrú vianočnú náladu podporili členovia speváckeho zboru
Rozmarín s vianočným pásmom piesní. Nechýbal ani sv. Mikuláš so svojimi pomocníkmi a slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka. Mikuláš
mal pre všetky poslušné deti prichystané sladkosti. Na oplátku mu detičky
zaspievali pesničky, zarecitovali básničky. Potom bola pre nich pripravená pravá mikulášska diskotéka od DJ HUGA. Na dotvorenie vianočnej
atmosféry nesmeli chýbať predajcovia darčekových predmetov, oblátok,
detského punču, vareného vínka a jedlých darčekov. Nikto sa neponáhľal,
obyvatelia obce i „cezpoľní“ strávili príjemný večer v spoločnosti priateľov
a známych. A organizátori mali radosť z ďalšej vydarenej akcie.
pripravila: Ing. Lenka Hanáková,
poslankyňa Šintavy a predsedníčka kultúrnej komisie pri ObÚ v Šintave

Zmena odpočtového a fakturačného cyklu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „ZsVS, a.s.“)
oznamuje, že s účinnosťou od 1. januára 2020 mení z prevádzkových
dôvodov odpočtový a fakturačný cyklus.
Od 1. januára 2020
bude vykonávaný odpočet meradiel 1x ročne
u odberných miest, ktoré mali doteraz štvrťročný alebo polročný
odpočtový cyklus.
V praxi to znamená, že podľa harmonogramu stanoveného ZsVS,
a.s., u odberateľov a producentov so štvrťročným alebo polročným
fakturačným cyklom, dôjde k zmene pri fyzickom odpočte meradla
zo štvrťročnej alebo polročnej periodicity na ročnú. Súvisiaca
fakturácia vodného a stočného bude od 1. januára 2020 realizovaná
1x ročne.
ZsVS, a.s. zaradila jednotlivé obce, mestá a ulice do nových
harmonogramov odpočtov, ktoré si môžete pozrieť na www.zsvs.sk.
Zároveň sa mení aj harmonogram preddavkových platieb
za opakované dodávky na 12 mesiacov, ktorý Vám bude poslaný
spolu s vyúčtovacou faktúrou alebo osobitne v období mesiaca
január 2020.
V súvislosti s prechodom na ročný odpočtový a fakturačný cyklus
ZsVS, a.s. opakovane ponúka možnosť úhrady prostredníctvom
pravidelných mesačných preddavkových platieb za opakované
dodávky vody „vodné“ a odvádzanie odpadových vôd „stočné“.
Úhradu preddavkových platieb je možné realizovať formou inkasa,
trvalým prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou. Bližšie
informácie k preddavkovým platbám nájdete na webovej stránke
www.zsvs.sk a prípadné nejasnosti Vám vysvetlia zamestnanci
zákazníckych centier ZsVS, a.s., ktoré sú zriadené v miestach
príslušných odštepných závodov.
Pre obec ŠINTAVA je stanovený ročný odpočtový
cyklus vodomerov na mesiac OKTÓBER.
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Prerušená divadelná sezóna v Šintave

Milí priatelia ochotníckeho divadla v Šintave! Tak ako po minulé roky, aj v tejto sezóne 2019-2020 sme vás chceli potešiť
divadelným predstavením. Náš kolektív v zložení: Tonka Poláková, Gabi Molnárová, Vierka Jančeková, Roman Korec, Bohuš
Čuperka, Roman Matušica, Zuzka Mandáková, Martin Javor,
Matúš Javor, Natálka Kovárová, Valika Šarkaňová, Terezka Markusková, Miro Švorc, Eva Hradská, kulisy Peter Holbík a Helena
Miklošíková, režisér Peter Miklošík, pre vás počas zimných večerov nacvičil a pripravil drámu z dedinského života od Gabriely Preissovej: Jej pastorkyňa. Ako sa hovorí v predslove hry: Autorka hlboko načiera do života moravského ľudu, všíma si jeho

problémy, analyzuje vzťahy, hľadá reálne životné východisko, v
ničom neskrášľuje život ľudu a konflikty, s ktorými zápasí, skôr
tvrdo a s realistickou pravdivosťou idúcou azda niekedy až po
hranice naturalizmu, odhaľuje. Premiéru predstavenia sme mali
naplánovanú na 22. marca 2020. Žiaľ, pandémia koronavírusu
zastavili celý spoločenský a kultúrny život a k nášmu veľkému
zármutku sa premiéra nekonala. Veríme, že raz sa život vráti do
normálnych koľají a budeme sa Vám môcť predstaviť. Veľmi sa
tešíme.
pripravil: Peter Miklošík, režisér

Štátna polícia varuje!

Informácie pre občanov

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante upozorňuje
najmä starších spoluobčanov na podvodníkov, ktorí sa snažia
vylákať nemalé finančné sumy od dôverčivých seniorov. Dôkazom, že starší občania sú príliš dôverčiví svedčí aj prípad z
28.10.2019 z mesta Sereď. Podvodník telefonicky kontaktoval
84-ročného dôchodcu pod zámienkou, že je jeho synovec a potrebuje požičať finančnú hotovosť. Sumu prevzala na dohodnutom mieste iná osoba, čím oklamaného dôchodcu pripravila
o niekoľko tisíc eur. Vyzývame občanov, aby zvýšili svoju pozornosť, nakoľko páchatelia oslovujú seniorov aj pod inými vymyslenými legendami (zámienkami). Polícia zdôrazňuje, aby
seniori nevpúšťali neznáme osoby do svojich príbytkov, neboli
s nimi osamote a neukazovali, resp. nevyberali pred nimi peniaze. Dôležité je vopred si overiť všetky dostupné informácie.
Páchatelia ovládajú veľa spôsobov ako odlákať pozornosť seniorov a v nestráženej chvíli im ukradnú celoživotné úspory.
V prípade akéhokoľvek podozrenia neváhajte kontaktovať políciu na č. 158.

Opatrovateľská služba v Šintave má 35 rokov

Naše zariadenie opatrovateľskej služby bolo uvedené do prevádzky v roku 1985, teda v tomto roku uplynie 35 rokov jeho
fungovania. Za toto obdobie našlo v našom zariadení domov
186 ľudí. Máme 95 ročnú klientku, ktorá je zároveň aj najdlhšie v našom zariadení (20 rokov, viď. foto). Je to zariadenie
domáckeho typu. Do minulého roka sme poskytovali sociálne
služby 22 klientom. Ku koncu roka sa nám rozšírilo zariadenie
o jedno miesto. Verím, že i naďalej tu nájdu ľudia šťastný a pokojný domov s prívetivým a kvalitným personálom.
Helena Straňáková, vedúca zariadenia

• Účasť poslancov na rokovaniach obecného zastupiteľstva v minulom roku: Za prvý rok volebného obdobia sa uskutočnilo 11
zasadnutí obecného zastupiteľstva a prijalo sa 186 uznesení. Účasť
poslancov na zasadnutiach bola nasledovná: 100% účasť - Ing. Lenka
Hanáková, Mgr. Miroslava Jurašiková, Ivan Miklošík, Zuzana Endelová, 91% účasť - Bc. Zita Csemezová, Ing. Ján Kavoň, Roman Matušica, Eva Tvarožková, Ing. Michal Ištok, 82% účasť - Ing. PhDr. Ján
Šimulčík, PhD.
• Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2020 v
dňoch: 24.2., 27.4., 22.6., 21.9., 9.11., 14.12.2020 vždy so začiatkom o
18,00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu v Šintave.
• Nová hlavná kontrolórka obce: Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 18.11.2019 bola JUDr. Silvia Štarková, LL.M zvolená za
hlavnú kontrolórku obce Šintava s dňom nástupu od 1.1.2020.
• Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike v roku 2020: Termíny akustického preskúšania sirén vždy v čase o 12,00 hod. v dňoch: 15.5., 12.6., 10.7.,
14.8., 11.9., 9.10., 13.11., 11.12.2020.

Návrh investícií obce na rok 2020

Kanalizácia
oprava čerpadiel
analýza problémov
Vodovod Nitrianska
riešenie		
Miestne komunikácie
priečna 		
malá Praha		
panelová		
Spolu 			
Nákup videoprojektoru

15 000,- € RF
10 000,- € výstavba
5 000,- € výstavba
30 000,- € + výtlky 8 000,- €
12 000,- €
10 000,- €
60 000,- € (výstavba)
3 000,- €

SMS systém

- obecný úrad -

Obec Šintava prevádzkuje systém informovania občanov prostredníctvom SMS správy alebo emailu. Každý občan, ktorý
zaregistruje svoje telefónne číslo do tohto systému, dostane SMS
správou oznamy obecného úradu. Telefónne číslo si môžete zaregistrovať jednoducho odoslaním SMS správy v tvare registrácia na číslo 0910 682 404.
Vaše telefónne číslo bude použité len na posielanie správ z SMS
systému alebo emailu, nebude poskytnuté tretím osobám! Prijímanie správ si môžete kedykoľvek zrušiť odoslaním správy:
registrácia medzera zrušiť, alebo registrácia medzera stop na
vyššie uvedené číslo. Odoslaním SMS na vyššie uvedené číslo
neplatíte žiadne špeciálne poplatky, je to štandardná SMS-ka.
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Zo života našej školy
Olympiáda v slovenskom
jazyku - okresné kolo
Žiačka našej školy Kristínka Vašková/9 (na
snímke) sa zúčastnila dňa 27.11. 2019 Okresného kola olympiády v slovenskom jazyku v
Galante. Získala krásne 2. miesto, k čomu jej
srdečne blahoželáme!
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Termín zápisu do ZŠ a MŠ
Zápis do 1. ročníka ZŠ sa bude konať elektronicky, bez osobnej prítomnosti dieťaťa od 22.
do 30. apríla 2020. Podávanie žiadostí do materskej školy bude prebiehať od 30. apríla do 31.
mája 2020. Prosíme rodičov, aby uprednostnili
elektronickú prihlášku pred papierovou. Ak vyplníte papierovú prihlášku, pošlite ju poštou na
adresu školy.

Odovzdávanie Grantu O2 športovej
akadémie Mateja Tótha

Mihálikova Sereď
MO Matice slovenskej v Seredi v spolupráci s mestom Sereď zorganizoval
už 16. ročník Mihálikovej Serede v prednese slovenskej poézie a prózy,
ktorý sa konal v Dome kultúry v Seredi. Viac ako tri desiatky súťažiacich
recitovali v troch kategóriách. V I. kategórii POÉZIA zvíťazila naša žiačka
4. triedy K. Drábiková, v próze získal pochvalné uznanie M. Bavúz, tiež
žiak 4. triedy. V II. kategórii POÉZIA sa na 2. miesto postavil A. Čambál
zo 7. triedy, v próze pochvalné uznanie dostal M. Javor, žiak 5. triedy. V
III. kategórii sa na víťazný stupienok postavila L. Kraľovičová, žiačka 8.
triedy.Všetkým zúčastneným patrí veľké poďakovanie a víťazom srdečne
gratulujeme!

24.10. sme mali v našej škole veľký zážitok. Stretli sme sa so
športovcom svetového mena, olympijským víťazom Matejom Tóthom. Prišiel odovzdať grant O2 Akadémie Mateja
Tótha, ktorý sme si vybojovali hlasovaním v súťaži. Matej
zanechal u nás aj svoju symbolickú stopu. Veríme, že aj toto
stretnutie vyvolalo v deťoch chuť športovať.

Prosba o 2 % z daní

Milí rodičia, priatelia školy, aj tento rok sa obraciame na Vás s prosbou darovania 2% z dane nášmu OZ- Rodičovské združenie pri ZŠ
s MŠ kráľa Svätopluka v Šintave. Aj vďaka týmto príspevkom sme
mohli deťom v minulom školskom roku zabezpečiť knihy na techniku, hudobné programy Simsala, Škola života, Divadla príbeh a
takisto plavecký výcvik MŠ. Všetky Vaše príspevky nám pomôžu
a budú použité na dobrú vec. Tieto peniažky, ktoré by ste inak darovali štátu, môžete venovať našim deťom, žiakom ZŠ a MŠ. Vyplnené
tlačivo, ktoré nájdete na web stránke školy spolu s potvrdením od
zamestnávateľa o zaplatení vás vzhľadom na situáciu – zatvorenie
škôl, prosíme o zaslanie poštou na Daňový úrad.
Ďakujeme za podporu.
- rada rodičov -

I. ples rodičov a priateľov školy v Šintave
Nie je to tak dávno, čo si šintavská základná
škola pripomenula 60. výročie svojho vzniku.
Niekedy v 90. rokoch sa konal školský ples,
ale tradícia z toho nevznikla a dlhšiu dobu
nebol žiadny. Vo februári 2019 sa po zmenách vo vedení stala riaditeľkou ZŠ
s MŠ kráľa Svätopluka v Šintave
Mgr. Zuzana Endelová a jedným z
bodov jej koncepcie bola užšia spolupráca školy s rodičmi aj miestnou
komunitou. Ďalším zo snov novej
pani riaditeľky bolo zorganizovanie
školského plesu. V priebehu školského roka informovala pani riaditeľka
o svojom nápade Radu rodičov a na
poslednom stretnutí v júni 2019 bol
určený termín aj miesto prvého plesu. So začiatkom nového školského
roka 2019/2020 sa Rada rodičov pustila do
plesových príprav, ktoré vyvrcholili 18. januára 2020, kedy sa v miestnej reštaurácii Lodenica konal 1. Ples rodičov a priateľov školy.
Po počiatočnom nezdare, keď sa kvôli technic-

kým problémom muselo zrušiť úvodné číslo
– vystúpenie inštruktorky pole dance Nicol
Královič, otvorila náš prvý ples herečka Mary
Bartaloš s manželom Adriánom. Po nich sa
prítomných prihovorili predsedníčka Rady

rodičov Radka Drábiková a pani riaditeľka
Mgr. Zuzana Endelová, ktoré následne zahájili ples so svojimi partnermi prvým valčíkom.
Príjemne plynúci večer spestril svojím interaktívnym tanečným číslom Johny Mečoch a

Mary Bartaloš prekvapila nádherným hlasom, keď zaspievala slovenskú ľudovú pieseň.
Sprievodnou akciou na plese bola aj ochutnávka vín miestneho vinárstva Šintavan.
O zábavu a plný tanečný parket sa postaral
Šintavčan DJ Dušan Debnár. Vyvrcholením večera bola bohatá tombola, ktorá potešila výhercov. Na tomto mieste
sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa
podieľali na organizácii plesu, najmä
členom Rady rodičov a jej predsedníčke
Radke Drábikovej. Ďalej všetkým, ktorí
prispeli do tomboly a samozrejme, všetkým, ktorí sa na plese zúčastnili – rodičom, učiteľom, bývalým absolventom
a priateľom našej školy. Výťažok z plesu
bol poukázaný na účet Rady rodičov a
použitý pre potreby vzdelávania žiakov
v škole. Veríme, že všetci, ktorí ste sa na plese
zúčastnili, ste sa skvelo zabávali a stretneme
sa na ňom opäť o rok.
pripravili: Mgr. Barbora Nosková,
Mgr. Zuzana Endelová
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Akí sme boli my – záhradkári, v roku 2019?
A opäť je tu čas a priestor, aby výbor
miestnej organizácie záhradkárov podal správu o stave záhradkárenia v našej
obci. Rok 2019 je za nami a svoje plnenie úloh a poslania budeme hodnotiť
na výročnej členskej schôdzi v mesiaci
marci t.r. spolu s voľbou nového výboru ZO SZZ na ďalších päť rokov. Naša
organizácia má v súčasnosti 120 členov,
resp. rodín, ktorí sa venujú aktívnemu
pestovaniu ovocia, zeleniny a kvetín. Samozrejme máme v obci väčšiu časť domácností ako je naša členská základňa,
ktoré nie sú členmi SZZ, lebo naše členstvo sa zakladá na báze dobrovoľnosti.
Spolupracujeme, radíme sa a navzájom
si vymieňame skúsenosti s pestovaním
našich obľúbených komodít. Aký bol
rok 2019 pre nás záhradkárov? Tu limitujúcim faktorom je vždy počasie a
všetci sme boli svedkami toho, že aj ten
hodnotiaci rok nebol pre nás ideálny.
Nevýdatné zrážky počas leta sa striedali

so suchým a veľmi horúcim letom a kto
nemal dostatok vlastného zdroja vody
na zavlažovanie plodín s pestovaním,
neuspel. Pre všetkých – malých i veľkých poľnohospodárov je to veľká výzva
do budúcnosti, lebo zvyšovanie teplôt
na našej planéte je neodvrátiteľné!
Popri individuálnych záujmoch našich
členov, ale i ostatných spoluobčanov pri
pestovaní rôznych plodín, má naša organizácia aj tie spoločné záujmy a tými
sú odborno-osvetová činnosť. A tak
každoročne zabezpečujeme pre svojich
členov spoločné zájazdy, organizujeme
výstavy v rámci dňa obce a vinobrania,
spolupracujeme s OV SZZ v Galante pri našich účastiach na podujatiach
nimi poriadaných. V roku 2019 sme
boli na zájazdoch v Nitre, kde v areáli
Agrokomplexu bola predajná výstava –
Gardénia – obľúbené miesto na nákupy
záhradkárskych potrieb našich členov a
pred Vianocami sme zorganizovali ďalší

obľúbený zájazd tentokrát do Banskej
Bystrice na predvianočné trhy v spolupráci s obecným úradom a taktiež sme
navštívili pamätihodnosti mesta.
Výbor ZO SZZ počas vegetácie vykonáva odborno-poradenskú činnosť cestou
miestneho rozhlasu, ale i osobne – p. Jozefom Bavúzom, Jánom Kubányiom, Jozefom Lehockým, Mariánom Holičkom
a Jozefom Holbíkom – pri odovzdávaní
poznatkov z pestovania a ochrany jednotlivých plodín a aktuálnych termínov
pri aplikácii chemických prípravkov počas roka. Našou úlohou je už dlhodobá
spolupráca s miestnou ZŠ pri vedení
krúžku mladých záhradkárov a OcÚ pri
reze a tvarovaní drevín na námestí obce
a v areáli školy. Nech rok 2020 splní v
jeho závere všetky naše predsavzatia,
ktoré chceme iste v pevnom zdraví, pohode a pokoji všetci prežiť!
pripravil: Jozef Holbík (na snímke),
predseda ZO SZZ

Využite tento čas, keď sme nútení byť doma, na čítanie kníh
Je pravdou, že knižnice už nie sú také populárne a vyhľadávané ako v minulosti. Vymoženosti súčasnej techniky
nám ponúkajú aj iné nástroje na čítanie alebo len počúvanie kníh. Čo je ale lepšie, ako pohodlne si sadnúť, spraviť
kávičku a začítať sa? Prelistovať, nakuknúť len tak jedným
očkom, ako sa to skončí. A tá vôňa novej knihy, krásny
obal, pocit, že natiahnem ruku na poličku a držím ju. Nepotrebujem k tomu žiadnu elektrinu, batérie ani káble.
Spomínate si, ako ste čítali deťom, vnúčatám rozprávky?
Ako čítali vám? Tie krásne ilustrácie, ktoré sa deťom páčili,
podľa nich sa šili aj kostýmy na karneval. Deti si v knihách

listovali, keď ešte nevedeli čítať a čítali si tak „posvojom“.
Boli ste spolu, videli sa aj počuli. Kníhkupectvá a knižnice
majú svoju osobitnú atmosféru a vôňu. Teraz nám vesmír
dal stopku, stojíme na červenej. Tak si všetko pripomeňme
a zaspomínajme. Naša knižnica vám na takéto spomienky
ponúka svoj priestor. Máme tu aj celoročnú burzu kníh.
Pokiaľ by mal aj v tejto dobe niekto záujem o peknú knižku, môžeme sa dohodnúť. Kontakt vám dajú na OÚ. Dodržíme bezpečnostné nariadenia a knižka sa dá čítať aj s
rúškom.
pripravila: Milada Pisárová
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Šintava nezabúda na svojich seniorov
Slávnostné posedenie seniorov
nad 70 rokov obec zorganizovala
23.10.2019 v priestoroch Farského
centra v Šintave. Prítomným sa na
úvod prihovorila starostka obce
Bc. Stanislava Režnáková (na
snímke), ktorá všetkým zúčastneným popriala pevné zdravie, životnú pohodu a optimizmus, bystrú myseľ, úsmev na tvári, radosť
zo života a aby ich sprevádzala
láska, úcta, pozornosť a vďačnosť
nás všetkých. O dobrú náladu sa
postarali deti a žiaci z miestnej
materskej a základnej školy, ktoré pripravili pekný program, vystavaný z piesní a básní. O dobrú
náladu sa postaral folklórny súbor
Zavaran zo Zavaru. Pri chutnom
občerstvení a kávičke sa seniori
porozprávali a zabavili.
pripravila: Slávka Dobišová

Založili sme Vinohradnícky a vinársky spolok VVS Šintava

Jedno príslovie hovorí: „Dobré víno dobrú krv nám vyrába, z dobrej krvi býva dobrá nálada a z dobrej nálady máme
dobré nápady, a keď dobrý nápad máme, dobré dielo vykonáme.“ Inšpirovali sme sa týmto príslovím, keď na vlaňajšej
koštovke vína vznikol nápad založiť vinársky spolok. Nejaký čas sme to nechali zrieť ako mladé víno a potom sme sa rozhodli nápad realizovať. Boli to Peter Miklošík, Maroš Mizera, Matúš a Tomáš Markuskoví a Roman Matušica. Vypracovali
sme STANOVY, prijali „pätoro člena spolku“, urobili grafický návrh emblému spolku a podali žiadosť o registráciu. Vinohradnícky a vinársky spolok VVS Šintava bol zaregistrovaný ako občianske združenie 14. novembra 2019. Cieľom nášho spolku je obnova, udržiavanie a
rozvoj vinohradníckej a vinárskej
tradície u malých vinohradníkov
a vinárov v Šintave, vzdelávanie a
prezentácia na verejnosti. Po úpravách starej pivnice pod obecným
úradom, ktorú nám obec na návrh
pani starostky Režnákovej ponúkla, by sme tam chceli zriadiť spolkový klub a malé múzeum vinárstva v Šintave. Preto by som chcel
touto cestou poprosiť spoluobčanov o zapožičanie starých fotografií s vinárskou tematikou v Šintave
alebo starého vinohradníckeho
náradia. Vopred ďakujeme.
Peter Miklošík,
predseda spolku
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Úspešný koniec roka 2019 a štart roka 2020 šintavských veslárov
V dňoch 31. 8. – 1. 9. 2019 sme sa zúčastnili na Slováckej regate v Břeclavi, odkiaľ sme priniesli 5 zlatých, 10 strieborných a 6 bronzových medailí. Hodonínska veslařská regata (7. – 8. 9. 2019) v Uherskom Hradišti
nám priniesla 2 zlaté, 2 strieborné a 6 bronzových medailí a na Memoriáli Ctibora Reiskupa na Zlatých Pieskoch v Bratislave (29. 9. 2019)
sme získali 2 zlaté, 7 strieborných a 2 bronzové medaily. Náš pretekár Peter Garaj sa zúčastnil aj na vytrvalostnom 6 km dlhom závode – Hradišťský šestikilák (6. 10. 2019). Posledný závod na vode v roku
2019 sme absolvovali na netradičnom preteku Piešťanské štvorky (12.
10. 2019), kde mix starších žiakov na párovej štvorke a mix dorastencov
na nepárovej štvorke získali prvé miesta.
Rok 2020 sme odštartovali na XIV. ročníku verejnej halovej regaty na
veslárskych trenažéroch O pohár Sĺňavy (8. 2. 2020), kde sme získali
celkové 7. miesto z 21 klubov (2-krát 1. miesto, 2-krát 2. miesto).
Počas jarných prázdnin (15. – 21. 2. 2020) sme sa spolu s veslárskym
klubom z Piešťan zúčastnili na kondičnom sústredení na bežkách na
Štrbskom Plese. Popri kondičných tréningoch sme tu absolvovali aj
odborné prednášky zamerané na techniku veslovania na trenažéroch
a na vode.
Okrem účasti na slovenských aj zahraničných každoročných závodoch
dúfame, že tento rok sa nám konečne po troch rokoch absencie podarí
v septembri zorganizovať Šintavskú regatu.
Pretekárska základňa klubu sa rozrástla o 6 nových členov, hoci nepribudol žiadny Šintavčan. Na spestrenie sme pridali 2-krát do týždňa
kondičné tréningy pod vedením profesionálnych trénerov. Najväčšou oporou pri tréningoch je náš reprezentant Marek Režnák, ktorý

v januári so svojim
športovým kolegom
Petrom Zelinkom
(na snímke) absolvoval v španielskej
Seville 3-týždňovú
prípravu na európsku
kvalifikáciu
o získanie miestenky na OH 2020
v Tokiu. Všetci im
držíme palce!
Keďže Marek má reprezentačné povinnosti
a naša druhá trénerka Monika Tichá sa tréningom venuje popri štúdiu vysokej školy, potrebovali by sme ďalšieho trénera. Je to veľká škoda,
že za tých 36 rokov existencie klubu sa nenašiel (okrem dvoch vyššie spomenutých) žiadny
veslár, ktorý by zotrval a venoval sa tréningom
detí a mládeže. Chceme sa poďakovať všetkým
našim súčasným aj minuloročným pretekárom (Jakub Bartko Peter Garaj, Nela Šipekyová,
Viktória Dudonová, Patrícia Čambálová, Adam
Čambál, Marek Paldan, Hana Slahučková, Matej Korec, Marek Jankuj, Dorotka Trento, Teresa
Trento, Nicol Iracká) za vzornú a úspešnú reprezentáciu obce na Slovensku aj v zahraničí.

Zmeny a vízie vo Veslárskom klube Šintava

26. októbra 2019 bola zvolaná riadna členská schôdza, na ktorej bol jednohlasne odvolaný celý výbor a zvolený nový v zložení: predseda – Peter Šipeky, podpredseda – Pavol Sámel, tréneri – Marek Režnák, Monika Tichá. Okrem toho boli schválené nové stanovy
klubu, zmena názvu z Telovýchovná jednota Šintava na Veslársky klub Šintava a boli vykonané všetky administratívne úkony voči
štátnym úradom. Schválila sa aj nová výška členských príspevkov vo výške 12 eur /rok (nepretekár) a 100 eur/rok (pretekár), hoci
tieto finančné prostriedky pokryjú iba malé percento nákladov klubu. Spustila sa nová webová stránka www.veslo-sintava.sk a klub
je aktívny aj na sociálnych sieťach – Facebook Veslársky klub Šintava, Instagram vksintava. V decembri 2019 bola dvakrát zorganizovaná brigáda, pri ktorej sa podarilo naplniť jeden veľký kontajner a vďaka sponzorovi boli zrekonštruované dámske aj pánske šatne
(nový gumolit, šatníkové skrinky, lavičky). Pre potreby klubu bolo zakúpené nové auto, ktoré je označené logom a názvom klubu.
Plánujeme ešte ďalšiu veľkú brigádu v hangári, pri ktorej by sme chceli uvoľniť miesto pre nové lode. Dúfame, že sa nám podarí s
pomocou sponzorov zakúpiť pre klub novú loď – párovku. Obec Šintava poskytla klubu financie na nevyhnutnú opravu strechy, ale
rekonštrukciu potrebuje celá budova. Chceli by sme vybudovať oddelený priestor pre trenažéry a posilňovne. Plánujeme sa zapojiť do
verejných výziev a súťaží o dotácie na šport a mládež.
Chcel by som sa poďakovať všetkým členom klubu aj nečlenom za ich pomoc pri brigádach a všetkých akciách klubu. A na tomto
mieste by som rád oslovil aj potenciálnych sponzorov, aby podporili činnosť nášho klubu a mládeže, ktorá reprezentuje Šintavu na
Slovensku aj v zahraničí.

stranu pripravili: Peter Šipeky, Barbora Nosková
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Lucia Krivosudská vynikajúco reprezentuje Šintavu!
Zhodnotenie tenisovej sezóny 2019, Klub: TK Sereď, Kategória:
starší dorast (do 18 r.)
Lucka má za sebou vydarenú sezónu, kde sa jej podarilo dosiahnuť
zopár úspešných výsledkov v dvojhre a aj vo štvorhre. V aktuálnom
vydaní slovenského juniorského rebríčka figuruje na 35. mieste.
Najlepšie výsledky 2019:
Dvojhra
3. miesto - turnaj „C“ kategórie - 2x (Topoľčany, Moravsky Sv. Ján)
2. miesto - turnaj „C“ kategórie (Dúbravka BA)
Štvorhra
3. miesto - turnaj „C“ kategórie (Topoľčany)
3. miesto - turnaj Majstrovstvá Západoslov. Regiónu (Topoľčany)
2. miesto- turnaj „C“ kategórie (Levoča)
1. miesto- turnaj „C“ kategórie (Pezinok)
Medzinárodné turnaje:
Lucia sa začala zúčastňovať medzinárodných turnajov pod hlavičkou
ITF WORLD TENNIS TOUR JUNIORS, kde sa jej už podarilo získať
prvé body. Na domácom turnaji v BA (pod názvom Ferona Slovan
U18) sa jej po úspešnom zvládnutí dvojkolovej kvalifikácie podarilo
prebojovať do hlavnej súťaže. V hlavnom pavúku hralo 32 dievčat z 12
krajín. V 1. kole zdolala Španielku Gonzales 4/6 6/2 6/1, v druhom ale
nestačila na Rusku Sorokinovu a podľahla jej 3/6 0/6. Pre rok 2020 je

cieľom reprezentácia klubu na medzinárodných súťažiach ITF Juniors
a posun v slovenskom juniorskom rebríčku.
Prajeme veľa úspechov!
- obec Šintava -

V DSS Šintava to dýcha atmosférou domova a rodiny...

„Nikto nie je taký malý, aby nevedel
pomôcť a nikto nie je taký veľký, aby pomoc
nepotreboval“... v duchu tohto motta
zabezpečujeme poskytovanie sociálnych
služieb v Domove sociálnych služieb pre deti
a dospelých v Šintave. Zariadenie je zriadené
Trnavským samosprávnym krajom a
zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb
od roku 1992 osobám s ťažkým mentálnym
a telesným postihom, odkázaným na pomoc
inej osoby. Sociálne služby sú zabezpečované
pobytovou formou na týždennom a
celoročnom pobyte, ambulantnou formou
a poskytovaním odľahčovacej služby.
Kapacita zariadenia je 12 prijímateľov

na pobytovej službe a 2 prijímatelia na
ambulantnej službe a je naplnená na 100 %.
V zariadení sú momentálne dospelí ľudia vo
vekovom rozpätí 22-42 rokov, sú to ženy aj
muži: ubytovaní sú v trojlôžkových izbách
zvlášť ženy, zvlášť muži. Prvoradým cieľom
je na princípoch normalizácie a integrácie
viesť prijímateľov sociálnych služieb k vyššej
miere nezávislosti, samostatnosti a rozvíjať
ich schopnosti a zručnosti, posilňovať
správne životné návyky, sebaobslužnosť
a podporovať možné začlenenie do
spoločnosti. Odborný personál v zložení:
sociálny pracovník, inštruktor sociálnej
rehabilitácie, zabezpečujú rozvoj osobnosti

prijímateľa sociálnej služby podľa stupňa
sociability s možnosťou individuálnej
sebarealizácie
a
sociálnej
integrácie
formou rôznych intervencií (s prvkami
muzikoterapie, biblioterapie, arteterapie,
dramatoterapie, terapia hrou, pestovateľstvo,
psychomotorická terapia, animoterapia a i.);
Okrem toho v zariadení pracuje obslužný
personál, ktorý zabezpečuje ekonomiku,
údržbu a chod vlastnej stravovacej prevádzky
a dodržiavanie podmienok kvality sociálnych
služieb v súlade s platnou legislatívou
DSS Šintava organizuje vlastné tradičné
podujatia aj s pozvaním prijímateľov
sociálnych služieb z iných zariadení
sociálnych služieb: valentínske stretnutie,
Deň otvorených dverí spojený s jarmokom
výrobkov z tvorivých dielní a zdobenie
vianočného stromčeka. Naši prijímatelia
sociálnych služieb sa zúčastňujú s odborným
personálom aj aktivít blízkych sociálnych
zariadení. DSS v Šintave je zariadenie, ktoré
dýcha atmosférou domova a rodiny. Takéto
vzťahy sa snažíme utvrdzovať vzájomne
medzi
prijímateľmi sociálnych služieb
navzájom a personálom.
Do zabehnutého systému nám však
prišli opatrenia z dôvodu šírenia sa
nákazy koronavírusu; prišlo k prerušeniu
poskytovania sociálnych služieb ambulantnou
a týždennou formou, prijímatelia zostali
v domácom prostredí, my ostatní pociťujeme
smútok pri ich neprítomnosti a veľmi si
želáme, aby prijaté opatrenia na území
Slovenskej republiky boli úspešné a na toto
pochmúrne obdobie budeme len spoločne
spomínať.
pripravila:
Mgr. Marta Hajdinová,
riaditeľka zariadenia
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A kde je tá Šintava...?

Na Mikulášsky víkend sme sa vybrali do Prahy na 33. ročník medzinárodného turnaja v kolkoch zrakovo postihnutých športovcov. Turnaj sa už
tradične konal vo všešportovom areáli Slávia. Zúčastnilo sa ho 44 hráčov,
ktorí hrali vo dvojiciach. 1. miesto získala dvojica z TJ Levoča, 2. miesto
zmiešaná dvojica z AŠK Inter Jastrabi Bratislava a ZRAPOS Opava a 3.
miesto získali hráči zo ŠK NSŠ MALE Šintava. Takto dôstojne reprezentujú nevidiaci a slabozrakí športovci zo Slovenska svoju krajinu. Keď sme
chodili po Prahe, hrdo odetí v dresoch nášho klubu – Šintavy – mnohí
ľudia sa nás vypytovali, že kde to tá Šintava je. Naša odpoveď znela – hneď
vedľa mesta presláveného bublinkami – Hubertom. Tak už aj v ďalekej
Prahe vedia, kde „tá Šintava“ je, a že tam žijú zdatní športovci, hrdí na
svoju obec aj krajinu.

Stále športujeme

V dňoch 27. – 29. septembra 2019 sa uskutočnil medzinárodný turnaj v
kolkoch nevidiacich a slabozrakých športovcov. Turnaj už tradične zorganizoval športový klub nevidiacich a slabozrakých športovcov MALE
Šintava, pod vedením Mariána Tótha. Tento raz sme hrali v kolkárni
v Galante, kde nás domáci klub nielen prichýlil, ale jeho členovia nám
pomáhali aj s realizáciou hry. Náš turnaj podporilo viacero sponzorov,
najväčšími bola akciová spoločnosť JAVYS Bratislava a Úrad Trnavského
samosprávneho kraja. Zástupca primátora mesta Galanta Mgr. Miroslav
Psota a starostka obce Šintava Bc. Stanislava Režnáková nás prišli podporiť osobne priamo do kolkárne. Turnaja sa zúčastnilo sedem klubov
zo Slovenska a Čiech. Okrem hráčov prišlo na turnaj aj množstvo asistentov, bez ktorých by náš šport nemohol existovať. V ten sobotňajší deň
sa najlepšie darilo športovému klubu TJ Štart Levoča. Z jednotlivcov sa
spomedzi nevidiacich najlepšie darilo Ľudmile Šišákovej zo Scorpionov
Nitra, prakticky nevidiaci to boli Viera Bulková z Duslo Šaľa a Peter Vojvoda z Lokomotívy Vrútky, ťažko slabozrakí – Anna Strížová – MALE
Šintava a Alojz Koprda – Štart Levoča. A ako už býva dobrým zvykom,
po celodennom cvičení rukami sme si pri tanci precvičili aj nohy. Šport
a pohyb spája vidiacich aj nevidiacich, rozdiely miznú, ostáva radosť z
pohybu. A tak to má byť. Žijeme tu a teraz, telo aj dušu treba udržiavať v
dobrej kondícii. Nám sa to darí. Chceme v tom pokračovať, a preto takýto
turnaj zorganizujeme aj o rok.

Oblastné majstrovstvá západnej časti
v kolkoch zrakovo postihnutých športovcov
Konali sa v sobotu dňa 11. januára 2020 v kolkárni Piešťany. Zúčastnilo sa ich 32 hráčov všetkých kategórii z klubov sídliacich v západnej a
strednej časti Slovenska. V tomto roku bol spoluorganizátorom ŠK NSŠ
MALE Šintava. Okrem samotnej hry sme mali aj povinnosti organizátorov a rozhodcov. Nápomocní nám boli aj členovia kolkárskeho klubu v
Piešťanoch, bez ktorých by súťaž prebiehala len veľmi ťažko. Pomoc vidiacich kolkárov je neoceniteľná. Rozumejú našej hre, pomáhajú, starajú sa.
Aj touto cestou im za pomoc ďakujeme. A výsledky? Najlepším hráčom
celej súťaže bol Peter Bujna z domáceho klubu. Darilo sa aj ostatným:
kategória B 1 – nevidiaci – Maroš Tóth 2. miesto, kategória B 2 – prakticky nevidiaci - Peter Bujna – 1. miesto, Jana Medveďová – 1. miesto,
František Kralovič – 3. miesto, kategória B 3 – slabozrakí – Anna Strížová
– 1. miesto. A aká by to bola súťaž bez hostí? Najvzácnejším hosťom v tú
sobotu bola starostka obce Šintava – Bc. Stanislava Režnáková. Prišla nás
podporiť aj oceniť, za čo jej veľmi pekne ďakujeme. Tešíme sa na ďalšie
stretnutia pri našich športových aktivitách.
Ukončila sa ligová súťaž a náš klub v I. lige celoštátnej kolkárskej súťaže
skončil na 2. mieste.
stranu pripravili: Jana Medveďová, František Dlábik
ŠK NSŠ MALE Šintava, Foto: Róbert Sliva
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Separujeme správne?
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ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD

Patrí: neseparovateľný a znečistený komunálny odpad
Nepatrí: vytriedené zložky komunálneho odpadu – plasty, tetrapaky, papier, sklo, kovy, zelený odpad, nebezpečný odpad,...

PLASTY: Určené pre odpady z obalov z plastov a odpady z určených neobalových výrobkov z plastov
Patrí: stlačené PET fľaše, t.j. fľaše od minerálok, malinoviek, sirupov, vína, octu, aviváže, igelitové tašky, plastové poháre, plastové fólie, penový
polystyrén ( v malom množstve -max 10% z objemu vreca a neznečistený od iných prímesí)
Nepatrí: TETRA PACKY t.j. obaly z mlieka a džúsov, plechovky od piva, nealko nápojov, plasty znečistené od oleja, rôznych chemikálií a liekov
Poznámka: žiadame občanov o stláčanie PET-fliaš, najlepšie pošliapať a následne zazátkovať, aby sa ich do vreca zmestilo čo najviac a odovzdávať iba plné vrecia. Pokiaľ nie je vrece naplnené minimálne do trištvrte, naša spoločnosť vrece nezoberie a je potrebné ho doplniť a odovzdať pri
nasledujúcom zbere.

VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY NA BÁZE LEPENKY: Určené pre tetrapaky
Patrí: škatule /krabice/ od mlieka, džúsov, nápojov,...
Nepatrí: znečistené obaly s obsahom nebezpečných látok, chemikálií, papier a lepenka,...

PAPIER: Určené pre odpady z obalov z papiera a lepenky a odpady z určených neobalových výrobkov z papiera a
lepenky
Patrí: noviny, časopisy, katalógy, prospekty, reklamné letáky, telefónne zoznamy, zošity, knihy, papierové tašky, vrecká, poskladané krabice z tvrdého
kartónu alebo vlnitej lepenky
Nepatrí: asfaltový a dechtový papier, mokrý mastný a znečistený papier, hygienické potreby, škatuľky od cigariet, škatule od mlieka, džúsov a iných
nápojov tzv. tetrapaky

SKLO: Určené pre odpady z obalov zo skla a odpady z určených neobalových výrobkov zo skla
Patrí: čisté fľaše, od alko-a nealko-nápojov, potravín, kozmetiky, sklenené črepy, poháre, farebné sklo, zelené sklo, tabuľové sklo bez drôtenej vložky
Nepatrí: plexisklo, zrkadlá, keramika, porcelán, žiarivky, autosklá, TV obrazovky, sklo s kovovou výplňou

KOVY: Určené pre odpady z obalov z kovov
Patrí: kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky
Nepatrí: znečistené kovové obaly, kovové obaly od farieb a lepidiel, kovové obaly kombinované s iným obalom

Spoločenská kronika obce od septembra do decembra 2019
Uzavreli manželstvo

Miroslav Ontkovič, Prešov a Hana Ščevíková, Šintava
Martin Javor, Šintava a Viktória Višvardová, Sereď
Patrik Plavocký, Kajal a Alexandra Šúryová, Dolná Streda
Peter Marcinov, Margecany a Ľubica Bartošová, Vinohrady nad Váhom
Kristián Lörinc a Denisa Miškolciová, obaja z Vinohradov nad Váhom

Narodili sa

Simon Sedláček, Dominik Sabo, Tobias Kristek, Silvester Kamenár, Ondrej Šuhay, Amália Dzurová,
Oliver Mečiar, Samuel Úradníček

Opustili nás...

Martin Vohlárik vo veku 46 rokov, Mária Vojtechová vo veku 68 rokov, Ľudovít Betyár vo veku 71 rokov
Emil Maťko vo veku 84 rokov, Ľudmila Takáčová vo veku 59 rokov, Vojtech Fidler vo veku 78 rokov

Demografické údaje obce k 31.12.2019

Celkový počet obyvateľov je 1765, z toho je 1508 občanov nad 15 rokov, deti do 15 rokov 257. Priemerný vek je 41,12 roka.
Narodilo sa 15 detí, zomrelo 21 občanov. Prihlásilo sa na trvalý pobyt 45 občanov a odhlásilo sa 29 občanov. V roku 2019 bolo na
matričnom úrade v Šintave uzavretých 11 sobášov, z toho 3 občania zo Šintavy.
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Stolnotenisový turnaj „O pohár starostky obce Šintava“

Už je to tu. Stolný tenis sa stal druhým najpopulárnejším športom v
našej obci po futbale. Tak to bolo aj v sobotu 22.2.2020. Do telocvične
našej základnej školy prišlo súťažiť celkovo 79 hráčov stolného tenisu,
ktorí sú registrovaní v 7. a 8. lige a neregistrovaní hráči. Počet fanúšikov, ktorí povzbudzovali hráčov, bol tiež veľmi vysoký. Pod organizáciu
turnaja sa podpísali hráči nášho klubu ŠSK Šintava a priatelia klubu.
Celé sa to odohrávalo pod záštitou starostky obce pani Režnákovou.
O veľkej obľube tohto turnaja, ktorý písal už 9. ročník, svedčia aj odozvy hráčov zúčastnených klubov z okolia. Prikladám jeden z mailov:
„Chcel by som za partiu stolnotenisových nadšencov zo Smoleníc, poďakovať za skvelú organizáciu a priebeh stolnotenisového turnaja vo
Vašej obci ako i za náš skvelý pocit a komfort počas celého priebehu
podujatia. Poďakovanie samozrejme patrí predovšetkým Vám - organizátorom tejto akcie ako i pani starostke obce Šintava. Ďakujeme.

So srdečným pozdravom Vladimír Krátky.“
Na turnaj prišli hráči zo Smoleníc, Nitry, Veľkých Úľan, Dunajskej Stredy, Levíc, Bojničiek, Voderád, Borinky, Bratislavy, Veľkej Mači, Senca,
Špačiniec a domáci.
Hralo sa v 14. skupinách systémom každý s každým. Do hlavnej súťaže
postúpili prví traja najlepší hráči zo skupín, ostatní hráči pokračovali
v súťaži útechy. V oboch súťažiach sa odohralo množstvo kvalitných
zápasov.
Vynikajúce výsledky dosiahli domáci hráči.
V súťaži útechy sa do finále prebojovali domáci hráči Norbert Holbík a
Vlado Diškanec. Víťazom sa stal Holbík Norbert. Na treťom mieste sa
umiestnil Novák Stanislav.
Celkové poradie v súťaži útechy:
1. miesto
Norbert Holbík
ŠSK Šintava
2. miesto
Vladimír Diškanec
ŠSK Šintava
3. miesto
Stanislav Novák
Betonári Horné Orešany
4. miesto
Štefan Ryška
Špačinskí fešáci
V hlavnej súťaži sa medzi štvorku najlepších prebojovali až dvaja
domáci hráči.
Celkové poradie v hlavnej súťaži O pohár starostky obce Šintava:
1. miesto
Martin Kocián
SPST Záhorská Bystrica
2. miesto
Martin Ščípa
ŠSK Šintava
3. miesto
Bohumil Mička
OŠK Dunajská Lužná
4. miesto
Lukáš Molnár
ŠSK Šintava
Víťazné poháre a drobné ceny odovzdala víťazom pani starostka
Stanislava Režnáková. Ak máte záujem o viacej informácií o stolnom
tenise v našom okolí stačí navštíviť stránku: https://pinpong.info/
Športu zdar a stolnému tenisu zvlášť!

Stolnotenisový „ Trojkráľový turnaj 2020“ Šintava
V nedeľu 5.1.2020 ráno o 9.00
hod. sa v telocvični na základnej
škole v Šintave postavilo za pingpongové stoly 79 hráčov, ktorých prišlo povzbudiť množstvo
priaznivcov a fanúšikov stolného tenisu. A prečo sem prišli
hráči zo širokého a vzdialeného
okolia?
Pretože sa tu hral štvrtý ročník
„Trojkráľového turnaja 2020
ŠINTAVA“.
Tento obľúbený povianočný turnaj pripravili priaznivci a hráči
stolnotenisového klubu ŠSK Šintava pod vedením Daniela Holbíka (na snímke vľavo). Turnaj
krátkym príhovorom otvorila starostka obce
Stanislava Režnáková. Zápasy vo vyraďovacej
časti boli veľmi vyrovnané a náročné, často sa

Víťazom a držiteľom hlavnej ceny sa stal
hráč z Močenka Michal Kiripolský.
Krásne spomienkové poháre a diplomy
odovzdávala víťazom starostka obce.

Výsledky jednotlivých kategórií:

hrali až na päť setov. Medzi osmičku najlepších
hráčov turnaja sa prebojoval aj domáci hráč
Branislav Toncr, ktorého vyradil neskorší víťaz
celého turnaja.

Hlavná súťaž
1. Michal Kiripolský - Močenok
2. Martin Gálik - Močenok
3. Tomáš Čechánek - Borský Svätý Jur
Súťaž „O cenu útechy“
1. Juraj Glemba - Veľké Uľany
2. Norbert Voroš - Voderady
3. Eitterich Thorsten - Petržalka
Na záver by som sa chcel touto cestou
poďakovať všetkým, ktorí pomohli
zorganizovať toto tradičné športové podujatie
a už teraz sa teším na piaty ročník.
stranu pripravil: Roman Matušica
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