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Starajme sa
o naše dvorské
spoločenstvo
Život a svet má niekoľko
zaujímavých zákonitostí, popri ktorých ľahko prejdeme,
pretože fungujú akosi automaticky, napriek tomu skrývajú v sebe úžasné možnosti.
Takouto zákonitosťou alebo darom je aj spoločenstvo.
Spoločenstvo sprevádza celý
náš život od prvého momentu až do poslednej chvíle.
Naše bytie sa začína v spoločenstve Božej lásky a lásky
našich rodičov, po deviatich
mesiacoch prijíma náš život
spoločenstvo našej rodiny,
neskôr škôlka, škola, priatelia, spolupracovníci, vlastná
rodina a všetky tieto skutočnosti sprevádza spoločenstvo
nášho bydliska, či už svojou
stálosťou alebo premenou,
ale sprevádza nás celým životom. Toto všetko v nás zanecháva nezmazateľnú stopu, ako aj my zanechávame
nejakú tú stopu za sebou.
Ako často myslíme na to,
čo by sme chceli zažiť alebo
dostať od iných. Omnoho
menej sa zaoberáme tým, čo
my dávame iným, nakoľko
sme nielen členmi, ale aj súčasťou spoločenstva.
Spoločenstvo nie je len súčet mnohých jedincov, ale
spoločne prežitá skutočnosť
každodenného života, spoločný záujem, spoločný cieľ,
spoločná skúsenosť lepšieho
života.
Obecná slávnosť nám naznačuje, že je lepšie konať
spoločne ako samostatne,
spolupatričnosť je príjemnejšia ako odcudzenie, je lepšie
byť všímavý ako ľahostajný,
je lepšie aspoň občas oslavovať, než sa stratiť vo všednosti.
Na sviatok nášho miestneho spoločenstva sa snažme
byť pozornejší, navzájom
priateľskejší, nech je naše
spoločenstvo spoločné nielen
pri slávnostných chvíľach,
ale nech má aj svoju spoločnú budúcnosť!
Ondrej Nagy
dekan, farár

Všetky verejné budovy budú vynovené,
premena obce nekončí
Milí Dvorčania,
náš občasník sa k Vám dostáva už tradične - pred Obecnými
dňami. Verím, že nielen Vy, ale aj návštevníci obce sa tu budú
cítiť príjemne.
Musím skonštatovať, že naša samospráva bola veľmi úspešná
v predchádzajúcom volebnom
období, máme podpísané investičné projekty na vyše 10 miliónov
eur. Postupne skvalitňujeme život
v obci, Dvory sú čoraz krajšie
a zelenšie.
UŽ STAVAJÚ ČOVKU
K najväčším projektom, ktoré
plánujeme zrealizovať v tomto
volebnom období, je odkanalizovanie zvyšnej časti obce v hodnote zhruba 7,3 milióna eur
s následnou diverzifikáciou čističky odpadových vôd (ČOV). Ako
ste si iste všimli, práce začali už
v letných mesiacoch a budú trvať zhruba rok. Následne budeme pokračovať s opravou ciest
a chodníkov.
VEREJNÉ BUDOVY VIAC
NEBUDÚ „ŠPATIŤ“
Vrhli sme sa do projektov týkajúcich sa modernizácie ďalších
verejných budov. Z dotačných
zdrojov máme vynovené školy,
pribudla telocvičňa i špeciálne
učebne. Hoci škôlka je už zrekonštruovaná, vzhľadom na nedosta-

do hlasovania o farbe našej radnice, a že rozvoj obce Vám nie je
ľahostajný. Formou ankety pripravujeme aj tému hazardu, keďže nás zaujíma, či občania vôbec

Vizualizácia - takto bude vyzerať
kaštieľ Boncz po rekonštrukcii.
chcú, aby u nás fungovali výherné
zariadenia. Niet pochýb o tom, že
hranie hazardných hier vyvoláva
závislosť, a zrejme aj Vy poznáte
vo svojom bezprostrednom okolí
takých ľudí, ktorým patologičské
hráčstvo zničilo životy, rozbilo
rodiny.
NEBUDETE MUSIEŤ
CESTOVAŤ ZA LEKÁRMI
Teší ma, že nám schválili projekt na rekonštrukciu zdravotného strediska, a tak v rámci výzvy
zameranej na vytvorenie centier
integrovanej zdravotnej starost-

Starosta obce Branislav Becík s novovymenovanými riaditeľkami zľava Dana Viczenová a Eva Szláviková (riaditeľky slovenskej a maďarskej MŠ), ďalej Lívia Szőgyényiová a Anna Rošková (riaditeľky
maďarskej a slovenskej ZŠ).
FOTO: (AP)
točné kapacity ju v rámci ďalšieho
projektu rozšírime o prístavbu.
Práce by mali začať v priebehu jesenných mesiacov.
Rekonštrukcia kaštieľa Boncz
už prebieha, nedávno bola ukončená modernizácia obecného
úradu. Som rád, že ste sa zapojili

livosti budeme vedieť zabezpečiť
technické a interiérové vybavenie
zdravotného strediska. Prínosom
tohto kroku bude, že budeme vedieť disponovať viacerými lekármi – špecialistami v daných odboroch, za ktorými nebude potrebné
cestovať.

Zákazka je už v štádiu verejného obstarávania. Rekonštrukcia
fasády so zvýšením energetickej
hospodárnosti budovy „polikliniky“ prebehne v rámci ďalšieho
projektu, ktorý spojíme aj s kultúrnym domom.
ZELENE NIKDY NIE JE DOSŤ
V centre obce pribudne ďalšia
zeleň, ako i miesto pre mamičky
s deťmi s príjemnou fontánou a lavičkami. Schválili nám projekt
WIFI pre Teba, vďaka ktorému
zriadime wifi zónu s bezplatným
pripojením na internet na verejných priestranstvách.
Rodiny s deťmi určite poteší,
že budeme mať nové detské ihrisko. Vybudovať ho plánujeme
prostredníctvom dotácie získanej
z Úradu vlády SR.
DO ŠKOLY VEDIE NÁUČNÝ
CHODNÍK
Centrum obce sa nám podarilo ozeleniť, oživiť, ale chceme
doň vniesť aj „ducha histórie“.
Pri vchode do areálu základných
škôl sme vytvorili nový vstupný
chodník, ktorý lemuje náučný
chodník s bustami významných
osobností. Tie budeme postupne
osádzať. Premiestnili sme sem
sochu sv. Ladislava spred múzea,
20. augusta sme zas odhalili sochu sv. Štefana. Na budúci rok
plánujeme osadiť bustu Ferenca
Boncza. Vážime si našich predkov
a nezatvárame oči pred históriou,
preto tento zámer riešime z vlastných zdrojov.
AQUAPARK
Neustále hľadáme riešenia pre
rozvoj našej obce, niekedy je to
však „beh na dlhé trate“. Podobne
je to v prípade aquaparku, ktorého
výstavbu plánujeme začať v spolupráci so súkromným sektorom.
Proces územného konania, ktorý
trval štyri roky, máme úspešne
ukončený. Vedenie obce očakáva
vydanie územného rozhodnutia
na II. etapu prác v novembri 2019.
Ďalšie projekty podporené z dotačných zdrojov zrealizujeme počas Obecných dní. K jednotlivým
programom Vám prajem príjemnú zábavu!
Branislav Becík
starosta obce
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Obecné dni s bohatým programom,
opäť i niečo nové
Aj v rámci tohtoročných Obecných dní Vám ponúkame množstvo zaujímavých podujatí – koncerty, folklórny program, súťaže vo varení guláša a jedení čili papričiek, či rôzne animačné programy
pre najmenších. Nosné podujatia Obecných dní sa uskutočnia v sobotu 14. septembra.
MÁTE RADI ŠTIPĽAVÉ?
„Novinkou
tohtoročných
Obecných dní bude Dvorský festival papriky, ktorého cieľom je
prinavrátiť tradíciu pestovania
koreninovej papriky. Pestovatelia
z našej obce, jej okolia i širšieho
regiónu, budú mať v centre obce
vytvorený priestor na prezentáciu svojich výrobkov a produktov
z papriky,“ referovala Silvia Nagyová. „V rámci festivalu sa v sobotu
14. septembra od 13. hodiny pri

múzeu uskutoční Súťaž v jedení
čili papričiek. Hlavnou výhrou
bude wellness pobyt v hodnote
350 eur,“ pokračuje.
POSEĎTE SI PRI VÍNE
K ochutnávke gastronomických, ba aj štipľavých špecialít,
dobre padnú kvalitné vína. Už tradične sa aj v tomto roku uskutoční podujatie známe pod názvom
Za vínom do Dvorov. „Obecné dni
tak budú opäť príležitosťou zorga-

NAJNOVŠIE PROJEKTY

nizovať priateľské posedenie pri
víne, dobrom jedle a hudbe. Podujatie, ktoré je takisto podporené
z rozpočtu NSK, predstaví viacfarebnosť regionálnej, kultúrnej histórie a tradície viažuce sa k našej
histórii,“ zhrnula S. Nagyová.
ĎALŠIE NOVINKY
Víno sa bude hodiť ku kohútiemu perkeltu, ktorý môžete ochutnať už v sobotu na obed. Ďalším
gastronomickým bodom programu však bude i súťaž vo varení
guláša. „Nenechajte si ujsť vystúpenie kynologického klubu, let
balónom či unikátnu zrkadlovú
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animáciu „živých sôch“ v podaní
umeleckej skupiny Mirror Family. Pripravili sme aj súťaž silných
mužov, ktorí budú zdvíhať ťažké
predmety predstavujúce hoci aj
70% ich vlastnej váhy,“ uviedli
kultúrne referentky Réka Csergeová a Renáta Makatová.
„Všetky podujatia sú zdarma
okrem letu balónom a koncertu
skupiny Kollárovcov, na ktorý si
vstupenky viete kúpiť v predpredaji. Kollárovci vystúpia v piatok
od 20. hodiny, v sobotu zas skupiny ako Dolly Plusssz či MC Hawer
a Tekknő v rámci retro zábavy.“
upresnili.
(AP)
„Dvorský festival papriky“
a „Za vínom do Dvorov“ –
Realizované s finančnou
podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.

PRIBUDNÚ BIORETENČNÉ PÁSY
Cieľom obce Dvory nad Žitavou je zo získaných finančných
prostriedkov z Programu obnovy dediny sfunkčniť, upraviť a revitalizovať bioretenčné pásy okolo parkovacích miest. Revitalizované bioretenčné pásy budú okrem estetického zatraktívnenia
prostredia slúžiť na zachytávanie dažďovej vody, vytváraním tieňa
zabraňovať prehrievaniu zadláždených parkovacích plôch, zároveň znížia prašnosť a hluk.

BUDEME MAŤ DETSKÉ IHRISKO
Už onedlho budeme mať priestor pre užitočné trávenie voľného
času a miesto na stretnutia a oddych pre deti aj rodičov. Poď sa
hrať – to je názov projektu, v rámci ktorého obec vybuduje nové
detské ihrisko, čím vytvorí podmienky pre rozvoj pohybových aktivít najmä detí predškolského veku, ale aj iných vekových kategórií, prispeje k rozvíjaniu ich zručnosti a predstavivosti.
„Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej
republiky – program Podpora rozvoja športu na rok 2019.“

Jeden poslanec sa vzdal
mandátu, nastupuje náhradníčka
Starosta obce Dvory nad Žitavou Ing. Branislav Becík, PhD., oznamuje, že dňa 7. augusta 2019 zanikol mandát poslancovi obecného
zastupiteľstva Attilovi Vanyovi na základe jeho písomnej žiadosti,
ktorou sa vzdal mandátu. Ako náhradník nastupuje kandidát, ktorý
vo vlaňajších komunálnych voľbách získal po zvolených poslancoch
najväčší počet hlasov. Náhradníčkou je Mgr. Andrea Demeterová,
ktorá zloží sľub na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Starosta obce vyslovuje poďakovanie Attilovi Vanyovi za jeho doterajšiu prácu v mene celej obecnej samosprávy a praje mu veľa ďalších
úspechov.

DNI POĽA

NOVÉ KNIHY V KNIŽNICI
Naša obec v rámci projektu s názvom S knihou v ruke získala
finančné prostriedky na nákup nového, vyhľadávaného knižničného fondu. Projekt, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia, má významne prispieť k udržaniu starých
a k získaniu nových čitateľov. Čitateľskú verejnosť očakávajú
v pracovných dňoch medzi 7,30 a 15,30 hod., okrem stredy, kedy
je knižnica otvorená v čase od 9,00 do 17,00 hod.
Silvia Nagyová

Začiatkom júna sa v našej obci uskutočnili Celoslovenské dni
poľa, ktoré svojou prítomnosťou poctil aj podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Igor Éder (vpravo).
V rámci VIII. ročníka podujatia sa na 25 hektároch výstavnej
plochy prezentovalo vyše 140 vystavovateľov. Nechýbal ani spoločný stánok obce Dvory nad Žitavou a mikroregiónu Dvory a okolie,
ktorému predsedá starosta obce Branislav Becík (v strede). Ďalším
spoločným podujatím obce a združenia bude 5. ročník Gurmánfestu, ktorý je naplánovaný na 26. októbra 2019.
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Do pozornosti majiteľov
spoločenských zvierat
Posledná novela Zákona o veterinárnej starostlivosti prináša
niekoľko dôležitých vecí, ktoré zásadne menia okrem iného aj
ustanovenia týkajúce sa chovu spoločenských zvierat. Nakoľko
zviera prestalo byť vecou a je definované ako živá a cítiaca bytosť, posilňujú sa jeho práva v prípade týrania a nezabezpečenia
vhodných životných podmienok.
Chrániť zvieratá znamená elementárnu úctu k životu. V tomto smere sa máme ešte veľa učiť,
veď aj v našej obci sa stretávame
s opustenými psami, pochádzajúcimi z neželaného chovu alebo
so psami držanými v nevhodných podmienkach na krátkej
reťazi na chlebe a vode. Dokonca i obecná polícia v spolupráci s Regionálnou veterinárnou
a potravinovou správou (RVPS)
riešila prípad týrania psa, ktorému reťaz a špinavé špagáty hlboko zarástli do krku. Nájdené
šteniatko s rozsekanou lebkou
sme museli odovzdať až do ambulantnej veterinárnej starostlivosti. Zmena zákona sama osebe
neurobí zázrak, je potrebné zmeniť samotný pohľad na zviera
a prístup k nemu.
NAJZÁSADNEJŠIE
LEGISLATÍVNE ZMENY
V súvislosti so smenou právneho postavenia zvieraťa sa
posilňujú aj práva veterinárov

a veterinárnych inšpektorov,
ktorí majú právomoc vstupovať
na súkromný pozemok a odňať
týrané zviera. Za týranie zvieraťa
sa považuje tiež držanie zvieraťa v nevhodných podmienkach
a zanedbanie povinnej starostlivosti. Zakazuje sa spôsobovanie
zbytočnej bolesti, čo zahŕňa aj
nedostatočné kŕmenie a napájanie.
AKÉ SÚ POKUTY?
Pokuta od 400 do 1.000 eur
hrozí za opustenie zvieraťa
za účelom zbavenia sa ho a rovnakú pokutu môže dostať majiteľ, ktorý nezabráni neželanému rozmnožovaniu sa zvierat.
Po novom tiež nie je možné
usmrtiť nechcené spoločenské
zviera. Majiteľ ho nemôže napríklad zastreliť alebo utopiť.
Musí mu hľadať náhradnú starostlivosť, ak tak neurobí, poruší zákon a hrozí mu pokuta
do 800 eur pri fyzickej osobe a až
do 20.000 eur pri živnostníkovi

Sučka Bobinka si prostredníctvom Slovenskej aliancie ochrancov zvierat (SAOZ) našla nový
domov v Olomouci.
FOTO: Archív
alebo právnickej osobe. Usmrtenie spoločenského zvieraťa môže
vykonať iba veterinár.
ČIPOVANIE PSOV
JE POVINNÉ
Treťou zásadnou zmenou
zákona je povinné čipovanie
psov. Povinnosť pre vlastníkov
identifikovať psa sa vzťahuje

na všetkých psov, ktorí sú chovaní na území Slovenskej republiky.
Podľa novely zákona č. 39/2007
Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov od 1. 9.2018 pre vlastníkov
psov pribúda povinnosť označiť
na vlastné náklady implantovateľným transpondérom (mikročipom).
Na splnenie tejto povinnosti je určené prechodné obdobie
do 31.10.2019, ale len pre tých
chovateľov, ktorým sa pes narodil pred 1. septembrom 2018.
Psi narodení po 1.9.2018 musia
byť označení do 12 týždňov veku
alebo pred zmenou vlastníka.
Na psov narodených po 1.9.2018
sa prechodné obdobie nevzťahuje.
Zmenu vlastníka musí nahlásiť
pôvodný vlastník zvieraťa súkromnému veterinárnemu lekárovi (SVL) do 21 dní od vykonania
zmeny. Vlastník má taktiež povinnosť nahlásiť úhyn psa SVL,
a to do 21 dňa od jeho úhynu. (LS)

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
NARODILI SA
Kevin Kris Vörös
Elizabeth Berová
Denis Kollár
Amélia Kotlárová
Ema Gubová
Tamás Mihalovič
Zara Vondráková
Enikő Kincső Polenová
Leo Gőgh

LETNÝ TÁBOR

20.04.2019
24.04.2019
24.04.2019
07.05.2019
13.05.2019
21.05.2019
06.06.2019
17.06.2019
23.06.2019

Nikola Kondiczová
Erik Lakatoš
Eduard Havlík
Damian Emilio Solčáni
Damian Farkas
Fernanda Lakatošová
Leila Lakatošová
Lenka Polková
Peter Andrejka

26.06.2019
30.06.2019
09.07.2019
27.07.2019
01.08.2019
06.08.2019
12.08.2019
15.08.2019
21.08.2019

ZOSOBÁŠILI SA
Patrik Munka a Nikoleta Lapošová
27.04.2019
Roman Smolka a Kristína Verešová
11.05.2019
Tomáš Benkó a Marcela Salgóová
11.05.2019
Ladislav Lapos a Veronika Cziborová 18.05.2019
Dávid Molnár a Nikoleta Illésová
18.05.2019
Peter Kováč a Annamária Kucková
18.05.2019
Tibor Dovičin a Katarína Tóthová
25.05.2019
Roman Masarovič a Miroslava Badinová 25.05.2019

Gabriel Nagy a Tímea Kasznárová
Ladislav Tanka a Zuzana Orbisová
Gabriel Máté a Erika Vanyová
Tomáš Pintér a Edita Maczkóová
František Varga a Melinda Szmolková
Maroš Minárik a Lea Vörösová
Gabriel Makata a Mária Miluš

01.06.2019
01.06.2019
08.06.2019
08.06.2019
15.06.2019
29.06.2019
29.06.2019

OPUSTILI NÁS

Letný tábor sa aj v tomto roku niesol v znamení príjemne strávených
dní. Obce Dvory nad Žitavou, Branovo a Bešeňov z vlastných rozpočtov zabezpečili, aby žiaci miestnych škôl mohli tráviť časť prázdnin zmysluplne a zúčastniť sa zaujímavého programu – okrem iného
navštívili naše hlavné mesto Bratislavu, pozreli si mlyn v Dunajskom
Klátove či zámok v Topoľčiankach, zaujala ich prehliadka baníckeho
múza v Banskej Štiavnici, ako i zachránené zvieratá v Malkia Parku.
FOTO: ZŠ

Helena Dovalyová (72)
Ladislav Szekeres (54)
Mária Pálinkásová (84)
Mária Kurucová (79)
Vojtech Lőrincz
(80)
Mária Sláviková
(83)
Zuzana Harcsová (78)
Alžbeta Repková (81)
Juliana Némethová (63)
Ladislav Mechura (77)
Zoltán Toráč
(60)
Tibor Slama
(66)
Judita Magyarová (75)
Helena Procházková (91)

16.04.2019
17.04.2019
20.04.2019
20.04.2019
21.04.2019
23.04.2019
24.04.2019
24.04.2019
28.04.2019
02.05.2019
21.05.2019
22.05.2019
28.05.2019
01.06.2019

Júlia Vadkertiová
František Rozsnyó
Etela Kálaziová
Viliam Czifra
Ladislav Anyalai
Mária Zacharová
Michal Botta
Adela Brániková
Ernest Czifra
Ján Lóthi
Ján Nagy
Helena Fucsíková
Alžbeta Balašková

(65)
(83)
(84)
(78)
(71)
(87)
(68)
(67)
(78)
(63)
(61)
(75)
(70)

08.06.2019
10.06.2019
17.06.2019
20.06.2019
23.06.2019
27.06.2019
10.07.2019
18.07.2019
25.07.2019
28.07.2019
04.08.2019
05.08.2019
07.08.2019
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